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مصوبهای بــرای ممنوع التصویــری نداریم
صفحه 2

در اکثر جنگ های منطقه
به جز اوکراین؛ منافع ملی
ایران مطرح است
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام با اشاره
به اینکه کشاندن جنگها به
مرزهای ایران هدف اصلی
بازیگران جنــگ در منطقه
است ...
صفحه ۲

کیومرث هاشمی:

نوکر وزارت ورزش نیستم
نشست خبری کیومرث هاشمی برای بررسی وضعیت کاروان اعزامی به المپیک ریو در محل کمیته
ملی المپیک برگزار شد .رئیس کمیته ملی المپیک در ابتدای نشست بیان کرد :حضور در المپیک ریو
و موفقیت در آن کار سختی است اما نشدنی نیست .وظیفه ذاتی کمیته المپیک پاسداری از ارزش
های منشور المپیک است و کار اجرایی آن توسط فدراسیون ها انجام می شود .کمیته المپیک
باید از ارزش های فدراسیون ها حمایت کند و ما قهرمان محور و فدراسیون محور هستیم .اگر
مشکالتی فدراسیون ها دارند باید صادقانه بگویند .اگر قهرمانان ما نباشند ما به لحاظ وجودی
نقشی دیگر نمی توانیم داشته باشیم .از این لحاظ می گوییم ...
صفحه 7
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انتخاب مردم
پیامهای زیادی
دارد

وزیر دادگستری در پیامی به مردم
ایران حضور باشکوه در انتخابات
هفتم اسفند ...
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شکایت از
قاضی پور

انصراف
ندادهام

عضو فراکســیون زنــان مجلس
شورای اســامی گفت :اعضای
این فراکســیون نامه اعتراضی به
کمیسیون ...
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آیتاهلل ســید هاشــم بطحائی
گلپایگانی شــایعات مطرح شده
درباره کنارهگیریاش از پنجمین
دوره مجلس ...
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رقابت پرحاشیه

رقابتهای مقدماتی و درونحزبی انتخابات آمریکا در دو حزب رقیب ،در روز شنبه پنجم مارس ،موسوم به
«شنبه بزرگ» ،در چند ایالت دیگر ادامه یافت .نتایج برآمده از این رقابت که برای دموکراتها در ایالتهای
نبراسکا ،لوئیزانا و کانزاس و برای جمهوری خواهان در ایالتهای کانزاس ،کنتاکی ،لوئیزانا و مین برگزار شد،
با آنچه در سه شنبه بزرگ رقم خورد ،متفاوت است و از پیشتازی تدکروز در جمهوری خواهان و برنی ساندرز
در دموکراتها گواهی میدهد .برای جمهوری خواهانی که دونالد ترامپ را تاکنون  ...صفحه ۴

در انتظار « طناب دار»
صدور حکم اعدام برای هر سه متهم پرونده نفتی

رقابت در کنار رفاقت
از مــاه ها پیش که هنوز مجلس دهم نه بار بود نه به
دار بود ،بحث بر ســر ریاست مجلس دهم داغ بود.
همیشه هم دو نام بیش از همه شنیده می شد :عارف
و الریجانی .بحثی که حاال و با مشخص شدن تقریبی
وضعیــت مجلس وارد فاز جدی تری شــده اســت.
از ســوی دیگر به نظر می رســد اصالح طبان دارند
خــود را برای انتخابــات های دو ســال دیگر آماده
می کنند ،یعنی ریاســت جمهوری و شــورای شهر.
موضوعی که نشــان می دهد رقابــت ها همچنان
بر ســر جــای خــود اســت ...
صفحه ۳

صفحه 5

داووداوغلو :آماده توسعه
روابط با ایران هستیم

هسته سخت تورم
ترک برداشت

آیا داروهای تاریخ مصرف
گذشته اثر معکوس دارند؟

داستان تکرای
حاجی مایلی و اوین!

دکتر حسن روحانی ،رئیسجمهور ایران ،روز گذشته
در دیدار با احمد داوود اوغلو نخســتوزیر ترکیه که
به ایران ســفر کرده ،با اشــاره به اینکه ایران و ترکیه
دو کشــور برادر و همسایه با اشتراکات فراوان دینی
و فرهنگی هســتند ،گفت« :اســاس تفکر دینی در
ً
دو کشــور با برخی کشورهای خشــونتطلب کامال
متفــاوت اســت .امروز برقــراری وحدت اســامی
و همبســتگی میــان مســلمانان رســالت و وظیفه
بــزرگ همگانــی اســت و ...
صفحه 4

ســال  1394درحالی آغاز شــد که دولت یازدهم توانسته
بود تا حدی شــاخص اقتصادی تورم را که طی سالهای
گذشــته روند دو رقمی فزاینده را طی میکرد کنترل کند.
«تورم»که غالبا عنوان بزرگترین مشکل و بیماری مزمن
اقتصــاد ایران را یدک میکشــد ،طــی دولتهای نهم و
دهم با برخی سیاســتگذاریهای اقتصادی این دولت
تشــدید شد ،از جمله این سیاســت گذاریها می توان به
پروژه مسکن مهر ،نحوه اجرای قانون اصالح هدفمندی
یارانههــا و برخــی اقداماتــی ...
صفحه ۵

همــه ما گاهی مجبور شــدهایم ســری بــه قوطی
قرصی که مدتهاســت در قفسه داروها جا خوش
کــرده بزنیم .مدتهــا بود نیازی بــه آن پیدا نکرده
بودیــد ،اما اکنون به هر دلیلــی ،الزمش دارید و به
سراغش میروید و متوجه میشوید تاریخ مصرفش
بــه پایان رســیده .آیا مصرف این دارو مضر اســت؟
ارگ مضر اســت ،چه خطری دارند؟ به اعتقاد جف
مک کالســکی ،سرپرست و ســخنگوی داروخانه
کلینیک ...
صفحه ۶

حمــد مایلیکهــن نســبت بــه صحبتهــای
علــی کفاشــیان بــه شــدت واکنــش نشــان داد.
پس از آنکه علی کفاشــیان خبر شکایت فدراسیون
فوتبــال علیــه مایلیکهــن را تایید کــرد مدیر فنی
ســابق تیم امید که به شــدت از این مســاله ناراحت
بــود در حاشــیه مراســم تقدیــر از داوران فوتبــال
بانــوان ،مصاحبه کفاشــیان با خبرنــگاران را قطع
کــرد و رو به رییس فدراســیون فوتبــال ،گفت :من
آمــدهام که مرا بــه اوین ببــری ...
صفحه 7
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در اکثر جنگ های منطقه به جز اوکراین؛ منافع ملی ایران مطرح است

دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه کشــاندن جنگ ها به مرزهای ایران هدف اصلی بازیگران جنگ در منطقه است خاطرنشان کرد :دشمن بدنبال آن است تا مرزها ایران را ناامن
کنند و منافع ملی را مورد تهدید قرار دارد .محسن رضایی با اشاره به حضور حداکثری مردم در انتخابات 7اسفند اظهار کرد :ملت ایران ،ملتی هوشمند و با درک سیاسی باالیی است؛ به طوریکه حضور
گسترده مردم در این انتخابات موجب به هم خوردن بسیاری از معادالت دشمن شد .وی با بیان اینکه حضور گسترده مردم در انتخابات نشاندهنده مردم ساالری دینی است ،تصریح کرد :ملت ایران
با حضور پرشور و نشاط شان در انتخابات  7اسفند نشان دادند ،مسئله دموکراسی در ایران جدی است و ایران اسالمی نسبت به کشورهای منطقه چون عربستان که هیچ نوع انتخاباتی
در آن برگزار نمی شود ،پیشرو است .وی شرایط منطقه را بسیار حساس برشمرد و گفت :در اکثر این جنگ ها به جز اوکراین؛ منافع ملی ایران مطرح است.
دبیر مجمع تشــخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه کشــاندن جنگ ها به مرزهای ایران هدف اصلی بازیگران جنگ در منطقه است خاطرنشان کرد :دشمن بدنبال آن است تا
مرزها ایران را ناامن کند و منافع ملی را مورد تهدید قرار دهد ،بنابراین باید به طور جدی مراقب توطئه های دشمن بود تا به امنیت ملی خدشه ای وارد نشود.

سیاسی

مجلس با هنجارشکنی
موفق نمیشود
نایــب رئیس مجلس شــورای اســامی گفت :اگر
خدای نکرده برخی از عزیزان انتخاب شــده تصور
کننــد با هنجارشــکنی یــا چوب الی چــرخ دولت
گذاشتن ،میتوانند به اهداف خود برسند قبل از هر
اقدامی نظرات مشــورتی نمایندگان دورههای قبل
را جویا شوند.
محمدرضا باهنر در نطق قبل از دستور امروز مجلس
شورای اســامی ،گفت :انتخابات پرشور مجلس
خبرگان رهبری و مجلس شــورای اسالمی با همه
رقابتها ،متنها و حاشــیهها به خوبی و بحمدالله
در امنیت کامل برگزار شد.
نماینده مردم تهران در مجلــس نهم افزود :در این
رقابت حساس آنکه پیروز شد ملت بزرگ ایران و رهبر
عظیم الشــأن انقالب بودند که با دعوت به شرکت
همگانی در انتخابات این حماسه عظیم را رقم زدند.
وی گفــت :بحمدالله فعاالن سیاســی به این درک
و واقعیــت رســیدند کــه اوال ،هیــچ کس بــا قهر با
صندوقهای رأی سودی نمیبرد و ثانیا ،نهادهای
حکومــت از جملــه نماینــدگان مجلــس شــورای
اسالمی ،مجلس خبرگان رهبری ،ریاست جمهوری
و شوراهای اسالمی شهر و روستا در پای صندوقها
تعیین میشــوند نه در لشکرکشــیهای خیابانی و
ایجاد فتنه علیه نظام.
وی ادامــه داد :تئوریپردازان سیاســتورز به این
نتیجــه رســیدند کــه اصولگرایــی ،اصالحطلبی،
اعتدالگرایــی و همه اینهــا در درون نظام عملیاتی
میشــود نه در مقابل نظام و بحمدالله اینها از نقاط
روشن ،برجسته و افتخارآمیز این انتخابات بود.
نایب رئیــس مجلس شــورای اســامی خطاب به
نمایندگان مجلس دهم پیشــنهاد داد :این مجلس
همه تالش خــود را در جهت حل مشــکالت مردم
از جملــه رونق اقتصادی ،اشــتغال ،حل معضالت
اجتماعی و فرهنگی با حفظ و حراســت از امنیت و
منافع ملی عملیاتی کند و اگر خدای نکرده برخی از
عزیزان انتخاب شــده تصور کنند با هنجارشکنی یا
چوب الی چرخ دولت گذاشتن میتوانند به اهداف
خود برســند قبــل از هــر اقدامی نظرات مشــورتی
نماینــدگان دورههای قبل را جویا شــوند تا مطمئن
شوند با همدلی ،همکاری و هم زبانی قوا با یکدیگر
و البتــه نظــارت دقیق و بایســته بر حــرکات دولت
میتوان آنان را بــه اهداف خــود و مطالبات واقعی
مردم هدایت کند.
باهنــر افزود :مجلــس دهم بــا منتخبهای خود
ظرفیت یــک مجلــس معتــدل ،تالشگــر برای
حل مشــکالت مــردم و کمک به دولــت در جهت
ایــن اهــداف را دارد و همانطــور کــه مقــام معظم
رهبــری فرمودند «مجلس نه باید دولتی باشــد و نه
ضددولتــی» .مجلس باید بصیــر ،توانمند ،کارآمد،
رهگشــای دولت و البته ناظر مشــفق بر این اعمال
باشد .رییس جبهه پیروان خط امام و رهبری افزود:
برنامه ششم توسعه نقشه راهی است که ان شاءالله
مجلس با رعایت سیاســتهای ابالغی مقام معظم
رهبــری باید طراحــی کند که از طرفــی دولت توان
حرکت در آن مســیر را داشته باشــد و از سوی دیگر
آن راه بتواند حل مشکالت مردم را نشانهگیری کند.
دبیرکل جامعه اســامی مهندسین با آرزوی توفیق
و موفقیــت نماینــدگان مجلــس دهــم ،خطاب به
نمایندگان راه نیافته به این مجلس ،گفت :عزیزانی
که نتوانستند در رقابت اخیر آرای الزم را کسب کنند
بدانند که دوران رقابت تمام شــده و باید تمام توان و
تجربه خود را در جهت نیل به ســوی اهداف مقدس
جمهوری اسالمی ایران و مردم عزیز به کار گیرند.
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حجتاالســام والمسلمین حسن روحانی در نشســت خبری خود با اصحاب
رسانه که در سالن اجالس سران و با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار
شــد ،به سواالت آن ها پاســخ گفت .رئیس جمهور در این نشست با بیان اینکه
مردم در ایــن انتخابات با رای به اعتدال گرایان پاســخ بداخالقی ها و تندروی
ها را دادند ،از همه از جمله کســانی که در انتخابات شرکت کردند ،کسانی که
ردصالحیت شدند و بزرگانی که با پیام های خود مردم را به حضور در انتخابات
تشویق کردند تشکر کرد.
روحانی بار دیگر بر برجام و آشتی ملی تاکید کرد و گفت که مردم دعوا را دوست
ندارند و لذا فضای تخریب باید تمام شــود تا امکان فعالیت برای رفع مشکالت
فراهم شــود .روحانی همچنین در پاسخ به سوالی این ادعا را که سورای امنیت
ملــی درخصوص ممنوع التصویــری رئیس جمهور اصالحــات مصوبه دارد،
شبیه شوخی خواند.
مردم پاسخ بداخالقی ها را دادند
روحانی در این نشســت با بیان اینکه دولت همه توان خود را برای برگزاری یک
انتخابات قانونمند و شکوهمند به کار گرفت ،گفت :ممکن است برخی انتظارات
برآورده نشده باشــد؛ اما از زمان ثبتنام تا روز انتخابات؛ دولت هیچ شب آرامی
نداشت و همه توان خود را به کار گرفت تا امید را به جامعه برگرداند و تعداد افرادی
که میتوانند در رقابت انتخاباتی شــرکت کنند بیشــتر و بیشتر کند .روحانی در
ادامه از همه کاندیداها تشکر کرد و گفت :به ویژه آنهایی که صالحیتشان رد
شد ،به دلیل آنکه همه قانونی عمل کردند و اگر اقدامی کردند همه در چارچوب
قانونی بود که این به معنای بلوغ سیاســی در فعالیتهای سیاسی و انتخاباتی
بود؛ همچنین از همه آنهایی که برای حضور مردم پای صندوقهای رای تشویق
کردند ،از رهبر بزرگ انقالب تا بزرگان سیاســی کــه با پیام کتبی و صوتی مردم
را تشــویق کردند پای صندوقهای رای بیایند تا همه دانشگاهیان و اصحاب
رسانهها و هنرمندان و ورزشکاران ،تشکر میکنم.
رییس جمهور تصریح کرد :مردم با کمال متانت و با اعتماد و نشاط و امید پای
صندوق رای آمدند ،چراکه بزرگترین ســرمایه برای نظام ،صندوق آرا و امید
به تغییر از طریق صندوق آراســت .وی افزود :خوشحالم که بین همه گروهها
و جناحها معتدالن انتخاب شدند چراکه این نشــان میدهد مردم راهی را که
 ۹۲انتخاب کردند ،ادامه دادند و به همه مســئوالن پیام دادند که همدلی شما
را میخواهیم.
روحانی با بیان اینکه انتخابات دو مجلس خبرگان و شــورای اســامی که هر
دو اهمیت دارد برگزار شد ،تصریح کرد :خواست دولت همکاری و هماهنگی
بیشتر بین نهادها و قواست .ما مجلس تابع دولت را نمیخواهیم .البته که اهداف
مشترک داریم ،مجلس جایگاه ویژه خود را دارد .بسیار امیدوارم که همکاری ما
با مجلس دهم پیش از مجلس نهم داریم؛ گرچه در مجلس نهم هم ســعی در
برقراری رابطه داشتیم و نه ســوالهای فراوان و نه استیضاح و نه رد لوایح و نه

تاخیر نمایندگان ما را عصبانی نکرد ،حتی اگر بودجه و برنامه ما تصویب نشود،
رابطه ما با مجلس حفظ خواهد شد.
رییس شورای عالی امنیت ملی گفت :مردم دعوا و بداخالقی را دوست ندارند و
هیچکس بداخالقی را نمیخواهد و مردم هفت اسنفد پاسخ بداخالقی را دارد
و گفتند تهمت و افترا و شــعار غلط جواب معکوس میدهد و مردم به حمایت از
قدرت ملی و آینده درخشان کشور باشیم.
مردم شکاف و دعوا را دوست ندارند
روحانی در ادامه به ســواالت خبرنگاران درمورد موضوعات مختلف پاسخ داد.
خبرنگار ایران از رییس جمهور پرسید :یکی از نخستین اثرات رای مردم اعتدال
فضای سیاسی کشور بوده .بر این اساس صداهایی از جریانهای مختلف کشور
شنیده میشــود .حتاب عالی برای رفع کدورتها و آشــتی ملی چه برنامهای
دارید؟ رییس جمهور پاســخ داد :این مساله بســیار مهم است .چه با تعبیر رفع
کدورتها یا اشــتی ملی ،مهم این اســت که در کنار هم باشیم .همه جناحها و
گروهها چه کســانی که رای آوردند چــه آنهایی که رای نیاوردنــد پیروزند .پیروز
واقعی ملت ما بوده است و من معتقدم آثار آن را خواهیم دید .ما دلمان میخواهد
مجلسی معتدلتر داشته باشیم و با مجلس همکاری کنیم.
وی افزود به نظرم مردم نیز همین نظر را دارند .مردم شــکاف اجتماعی و دعوا
را دوســت ندارند .ما بایــد اختالفات را رفــع کنیم به خصوص در مســائلی که
به زندگی مردم مربوط هســتند؛ به ویژه مســئله اشــتغال مردم که بسیار مهم
است .در سالهای گذشــته با درآمدهای نفتی باال در سال  ۸۵تا  ۹۱ما اشتغال
خالص نمیبییم .در حالی که ما نیاز به اشــتغال میلیونی داریم تا بیکاری فارع
التحصیالن دانشگاه را حل کنیم این اشتغال با رونق حل میشود .نباید همدیگر
را تخریب کنیم .اگر کســی به مجلس راه پیدا نکــرده در هر عرصهای میتواند
موثر باشــد باید فعالیت کندو دولت همه توان خود را برای نزدیکی مردم به هم
جناحها به هــم فضای نقد نه تخریب را فراهم میکندو من امیدوارم در ســال
پیش رو این فضا شکل بگیرد.
خبرنگار قانون گفت :بر اساس فرمایشهای آقای نوبخت که گفتند دوستانی
که در انتخابات مجلس حذف شدهاند قرار اســت در دولت به کار گرفته شوند.
آیا شــما برنامهای دارید؟ که رییس جمهور در پاسخ گفت بسیاری از نمایندگان
محترم مجلس معموال با تخصصهای دیگری قبل از مجلس مشغول بودهاند
که االن ســر کارشــان برمیگردند .به هر حال نیروهای ماهر و باتجربه ما باید
مورد اســتفاده قرار بگیرند؛ همان طور که آقای نوبخت گفت ما از این ظرفیت
استفاده خواهیم کرد.
مصوبه ای درخصوص ممنوع التصویری خاتمی نداریم
در ادامه خبرنگار روزنامه شرق پرسید :آقای خاتمی بیش از یک سال است که
ممتوع التصویر است و در این خصوص اظهار نظرهای مختلفی شکل گرفت،

آقای اژه ای گفتند این تصمیم دبیرخانه شــورای عالی امنیت ملی بوده است؛
به صورت شفاف بگویید شما به عنوان رییس شورای عالی امنیت ملی اقدامی
کردید؟ رییس جمهور در ابتدا به شوخی گفت میگویند «دروغ گفتن حرام است
ولی راست گفتن که واجب نیست» و سپس افزود :در شورای عالی امنیت ملی
صحبتهایی شده ،اما هیج مصوبهای در این شورا در مورد حضرت آقای خاتمی
وجود نداشته اســت .از روز اول تا االن که بنده در این شورا حضور داشتم هیچ
مصوبهای وجود نداشته و ندارد و در هیچ دورهای مطرح نبوده است .دبیر خانه
هم حق ندارد مصوبهای صادر کند.
روحانــی در ادامه افزود :من از آقای شــمخانی پرســیدم گفتنــد در دبیرخانه
مصوبهای در این خصوص وجود ندارد .اگر هم هست غیر قانونی است .به هر
حال این حرفها بیش از آنکه به واقعیت نزدیک باشد ،به شوخی شبیهتر است.
برجام برای برخی رسانه ها سخت است
رئیس جمهور در پاســخ به ســوالی در خصوص اینکه برجام آنچنان که شــما
میگویید تاثیرات مثبت نداشته ،گفت :ما یک میلیون بشکه میفروختیم اما
االن  ۱میلیون و  ۴۰۰بشــکه میفروشــیم؛ االن ما روابط بانکیمان را برقرار
کردیم و پولهای ما به راحتی جابه جا میشــود ،درحالی که همه کشــورهای
دور بــر ما به دلیل کاهش قیمت نفت مشــکل دارند ما مشــکلی نداریم .همه
میبینید قیمت دالر چند اســت .در کشورهای مجاور قیمت ارز خارجی چقدر
افزایش داشته اســت؟ با این حال تورم ما کاهش یافته است و این برای مردم
روشن است.
رییس دولت تصریح کرد :هرکس در صادرات کاالست برجام را حس میکند؛
هرکس در واردات مواد اولیه ست ،برجام را حس میکند .کم کم با آمدن هواپیما
به ایران و با توســعه ریل و واگنهای جدید ،مردم که مســافرت میکنند برجام
را حس میکنند.
او ادامه داد :رسانههای منصف هم برجام را لمس میکنند ،اما برخی رسانهها
سختشــان اســت .آنها یک مدت چیز دیگری گفتند و االن برایشــان سخت
اســت چیز دیگری بگویند .ان الله مع التواب .توبه چیز خوبی است .میگفتند
نمیشود سانتریفیوژ بچرخد ،زندگی مردم هم بچرخد ،اما حاال میبنیند میشود
و میچرخد .ما در سرمایهگذاری خارجی با ۱۰۲شرکت خارجی صحبت کردهایم؛
همه چیز آشــکار اســت .برجام یک مثل آفتاب تابان است ،یکی میگوید شب
است .اما باید چشمها را باز کرد و مسائل را دید.
روحانی متذکر شد :من از رسانهها البته برای انتخابات و برجام تشکر میکنم ،اما
دلم میخواهد واقعیت را آنچنان که هست بگویند .حرفهای دروع و بیاساس
فایده نــدارد .مردم دیدند در این انتخابات یک امنیت واقعی لمس شــد .دیدند
اینترنــت و موبایلها صبح انتخابات کار میکنــد .دیدند عحب! اینترنت صبح
اول انتخابات کار میکند؛ من از مرکز مخابرات تشــکر میکنم االن سال ۹۴
است ۹۲ ،نیست.

پیگیری روز

واکنش روز

ادعای موالوردی دروغ است ،قوه قضائیه رسیدگی کند

خللی در جایگاه حزب اهلل لبنان ایجاد نخواهد شد

نماینــده مردم تهــران در مجلــس گفت :ادعای خانــم موالوردی دروغ اســت؛ نمیشــود در داخل نظــام بود و به
عنوان اپوزیســیون برای احمد شــهید خوراک تبلیغاتی علیه نظام فراهم کرد .زهره طبیــبزاده نوری نماینده مردم
تهران،ری،شــمیرانات و اسالمشهر در مجلس با اشــاره به صبحتهای معاون زنان ریاست جمهوری درباره وجود
یک روســتا در سیستان و بلوچســتان که همه مردان آن اعدام شــدهاند گفت :من فکر میکنم کسی که عضوی از
هیأت دولت اســت و در داخل نظام قرار گرفته ،باید تالش کند تا مشکالت موجود را در داخل هیأت دولت حل کند.
وی افزود :هرکســی با داشتن یک حاشــیه امنی به عنوان حضور در کابینه دولت ،نمیتواند نظام را در معرض اتهام
قرار دهد و خوراک دســتگاههای حقوق بشــری را فراهم کند .نماینده مردم تهران،ری،شمیرانات و اسالمشــهر اظهار داشت :قوه قضاییه باید به
طور جدی به این پرونده ورود پیدا کند و تکلیف این قضیه را حل کند ،ضمن اینکه اگر بر فرض محال چنین روستایی وجود داشته باشد ،باید از خانم
موالوردی پرسید که چه اقدامی برای مصون ماندن زنان این روستا از آسیبهای اجتماعی انجام داده است .طبیبزاده ادامه داد :موالوردی با این
اظهارات از خودش ســلب صالحیت کرده ،چرا که اگر کســی در یک جایگاهی حضور دارد باید از حیثیت آن جایگاه دفاع کند .وی با بیان اینکه من
فکر میکنم ادعای مطرح شــده توسط خانم موالوردی دروغ اســت گفت :قوه قضاییه باید به صورت جدی به این موضوع رسیدگی کند تا کسی در
جمهوری اســامی جرات اشاعه اخبار کذب را نداشته باشد و اگر این خبر صحیح باشــد خود خانم موالوردی زیر سوال است که چرا برای زنان این
روستا کاری انجام نداده است؟

رییس ستاد کل نیروهای مســلح تروریستی خواندن حزب الله لبنان را اشتباه راهبردی و مغایر مصالح امت اسالم خواند و
گفت :حزب الله در این سال ها آبروی اسالم و مایه عزت مسلمین بوده است .سردار سرلشکر سید حسن فیروزآبادی رییس
ستادکلنیروهایمسلحدرواکنشبهتروریستیخواندنحزباللهلبنانازسویشورایهمکاریخلیجفارسوکشورهای
عضواتحادیهعربشرکتکنندهدراجالستونساظهارکرد:حزباللهفرزندملتلبناناستوهدایایبسیاربزرگیبرای
مردم این کشور به ارمغان آورده است .وی افزود :اخراج صهیونیست ها از جنوب لبنان و پاکسازی این منطقه از لوث وجود
نحس صهیونیست ها و ایجاد سپر دفاعی نفوذ ناپذیر برابر رژیم صهیونیستی از جمله هدایایی است که با اراده حزبالله به
مردم لبنان داده شده است .سرلشکر فیروزآبادی با برشماری ره آوردهای مقاومت اسالمی و حزبالله لبنان برای مردم این کشور و بلکه کشورهای منطقه
تصریحکرد:ایستادگیومقاومتتمامعیاربرابرتجاوزصهیونیستهاکهقصداشغاللبنانراداشتندوهمچنینتالشبرایوحدتووفاقگروههاوجریان
هایمختلفاینکشوربرایحمایتازمصالحومنافعملیازواقعیاتغیرقابلانکاراستکهبانقشآفرینیهایحزباللهطیسالیاناخیردراینکشوررقم
خوردهاست.رییسستادکلنیروهایمسلحخاطرنشانکرد:درخشانترینتاثیرحزباللهلبنانرابایددرقوتقلبفلسطینیهایمظلومبرایمقاومتبرابر
صهیونیستهاجستجوکردکهجلوهحقیقیآندرجنگهایسهگانه  22روزه 8،روزهو 51روزهدرمعرضقضاوتقراردارد.سرلشکرفیروزآبادیتصمیمات
اخیر بیعت کننده ها با اسراییل در شورای همکاری خلیج فارس و اجالس تونس را بسیار شتاب زده  ،نسنجیده و مغایر با مصالح و خواست امت اسالم تلقی
و تاکید کرد :تردیدی نیست این اقدام تحت فرمان صهیونیست ها و به دستور دشمنان قسم خورده اسالم عزیز و پیامبر اعظم (ص) صورت پذیرفتهاست.

یکشنبه  16اسفند ماه 1394

همگان اخالق پیروزی و شکست را مراعات کنند

نایبرئیس جبهه پیروان خط امام و رهبری با تاکید بر اینکه با مشخص شدن منتخبان مجلس دهم باید همگان اخالق پیروزی و شکست را رعایت کنند ،گفت :قطعا در شرایط فعلی هرگونه اظهارنظر نپخته و
نسنجیده به کشور آسیب میزند از این رو باید از بیان اظهاراتی که به وحدت کشور خدشه وارد میکند ،خودداری شود .محسن کوهکن اظهارکرد :از آنجا که طبق قانون انتخابات در کشورمان و با تایید عوامل
اجرایی و نظارتی برگزار و نتایج آن اعالم میشود همگان موظف و مکلف هستند که به آرای اعالمشده احترام بگذارند و اخالق پیروزی و شکست را رعایت کنند .موضوعی که برای رسیدن به وحدت و همدلی
و یکپارچگی در راستای حل مشکالت مردم بسیار ضروری است.
وی با تاکید بر لزوم خودداری از اظهارات تفرقهآمیز گفت :هرگونه اظهارنظر نپخته ،نســنجیده و سیاســی تنها به کشور لطمه وارد میکند ،البته معموال افراد پخته مصالح نظام را فدای هیچ چیزی
نمیکنند و از اینگونه اظهارنظرها خودداری میکنند .منتخب مردم لنجان در مجلس دهم با تاکید بر لزوم وجود همافزایی در مجلس آینده  ،افزود :مجلس آینده نباید در مشیوکیلالدوله حرکت
کند و همچنین نباید چوب الی چرخ دولت بگذارد .وظیفه مجلس آن است طبق فرمایش رهبری ریلگذاری امور برای دولت انجام دهد و به دولت کمک کند.

انتخاب مردم پیامهای زیادی دارد

شکایت از قاضی پور

انصراف ندادهام

وزیــر دادگســتری در پیامــی بــه مــردم
ایران حضور باشــکوه در انتخابات هفتم
اســفند را تبریک گفت.حجتاالســام
و المســلمین مصطفــی پورمحمــدی
در ایــن پیــام گفــت :از ملــت شــریف،
بزرگــوار ،هوشــمند و زمــان شــناس
که با حضور حماســه ســاز خــود در روز هفتــم اســفند گام بلندی را در
تحکیــم موقعیــت نظام و انســجام و وحــدت ملی برداشــتند تشــکر
میکنیم.
وی با اشــاره به اینکه نوع حضور ،میزان رای و نــوع انتخاب مردم پیام
های زیادی داشت ،تصریح کرد :تالش میکنیم صادقانه و واقع بینانه
پیام حضور و مشــارکت و رای مردم را در یابیم و ســعی کنیم این پیام ها
را به خوبی پاسخ بگوییم.

عضو فراکســیون زنــان مجلس شــورای
اســامی گفت :اعضای این فراکســیون
نامــه اعتراضــی بــه کمیســیون اصل 90
مجلس و هیات رییســه در مورد ســخنان
نادرقاضی پور نماینده ارومیه و اهانت های
وی تنظیم کرده اند که به زودی ارســال می
شود.حلیمه عالی افزود :این سخنان نه تنها به بانوان مجلس بلکه توهین
به همه نمایندگان مجلس شورای اســامی است.وی افزود :از نظر آقای
قاضی پور مجلس شورای اســامی چگونه جایی است که این گونه سخن
می گویند؟این نماینده مجلس نهم با تاکید بر اینکه باید با این گونه اقدامات
برخورد جدی شود ،اظهار داشت :باید این برخورد صورت بگیرد تا افرادی که
می خواهند به نوعی مسئولین و برگزیدگان مردم را زیر سوال ببرند ،متوجه
باشند که دیگر این کار را نکنند.

آیتالله ســید هاشــم بطحائی گلپایگانی
شایعات مطرح شده درباره کنارهگیریاش
از پنجمین دوره مجلــس خبرگان رهبری
را تکذیــب و اظهار کرد :این شــایعهها کار
دشــمن ملت ایران اســت که میخواهند
وحدت و یکپارچگی کــه در  22بهمن و 7
اســفند چشم دشمن را خیره کرد کمرنگ کنند .وی ادامه داد :ملت ایران
و به خصوص مردم شــریف تهران بزرگ حماســهای تاریخــی آفریدند و
امروز شــایعههایی مطرح میشود که من میخواهم اســتعفا بدهم .مگر
من خائن به رای مردم هســتم کــه رای مردم را از دســت بدهم؟ من اگر
میخواستم انصراف بدهم اصال شــرکت نمیکردم .چرا قدر ملت شریف
را ندانیم؟ دشمن خود شــایعه هایی درست میکند و خودش هم به آنها
جواب میدهد.

رقابت در کنار رفاقت

خیز اصالح طلبان برای ریاست مجلس و انتخابات 96
از ماه ها پیش که هنوز مجلس دهم نه بار بود نه به دار بود ،بحث بر سر ریاست
مجلس دهم داغ بود .همیشــه هم دو نام بیش از همه شنیده می شد :عارف و
الریجانی .بحثی که حاال و با مشــخص شدن تقریبی وضعیت مجلس وارد فاز
جدی تری شده است.
از سوی دیگر به نظر می رســد اصالح طبان دارند خود را برای انتخابات های
دو سال دیگر آماده می کنند ،یعنی ریاست جمهوری و شورای شهر .موضوعی
که نشــان می دهد رقابت ها همچنان بر ســر جای خود اســت ،هرچند بعد از
اعالم نتایج جریان هــای درگیر اعالم کردند رقابت ها به پایان رســیده و حاال
وقت رفاقت است.
عارف یا الریجانی؟ مسئله این است
بحث بر سر اینکه رئیس مجلس آینده عارف باشد یا الریجانی ،فقط بین اصالح
طلبان و اصولگرایان نیست ،بلکه در میان اصالح طلبان هم هستند کسانی که
تمایلشان به سمت الریجانی است .این موضوع از چندین ماه قبل و آن زمانی که
محمدرضا عطریانفر عضو حزب کارگزاران گفت الریجانی را به عارف ترجیح می
دهیم ،هویدا بود .اظهار نظری که واکنش های بسیاری را از طرف بدنه اصالح
طلبی در پی داشــت .اما حاال و با اتفاقی که بعد از ردصالحیت ها افتاد و عمال
اصالح طلبان و الریجانی ناگزیر از ائتالف نانوشته ای در انتخابات شدند ،باید
دید این بحث چقدر همچنان داغ است .برخی از اصالح طلبان همچنان روی
گزینه عارف تاکید دارند ،برخی نظرشان روی الریجانی است و دیگرانی هم می
گویند نتایج دور دوم است که رئیس مجلس را مشخص خواهد کرد.
علی تاجرنیا نماینده پیشــین مجلس و فعال سیاسی اصالح طلب تاکیدش بر
ریاســت عارف بر مجلس اســت .تاجرنیا دالیلی را برای این انتخاب خود بیان
مــی کند :اول اینکه عارف با بیشــترین آرا در بین حوزه های انتخابیه سراســر
کشــور به مجلس راه یافتند و این یک ویژگی خاص است .دوم اینکه الریجانی
در حــوزه انتخابیه خود نتوانســت عنوان اول را کســب کند و احتــرام به افکار
عمومی ایجاب می کند عارف رئیس مجلس باشــد .ســوم اینکه یک سری از
حریم ها از ســوی اصولگرایان نسبت به الریجانی در مجلس نهم شکسته شد
بــه مجلس دهم کشــیده
که ممکن اســت آثار آن
عــارف در پســت
شود .چهارم اینکه
معاون اول بوده
اجراییهمچون
در پســت های
و سابقه جدی
کــه مــی تواند
اجرایــی دارد
های مجلس در
یکی از ضعف
کار کارشناســی
ارتباط با عدم
ارائــه شــده را
در طرح های
نهایت پنجم اینکه
پوشش دهد .در
اصالح

طلبان و طرفــداران دولت ،روی کار آمدن دولت یازدهــم را به گونه ای مدیون
عارف هستند.
بخشی از بدنه اصالح طلبی اما همچنان نظرشان بر ریاست الریجانی بر مجلس
آینده است .از آن جمله است عباس عبدی که امروز در مصاحبه ای گفته است:
«همان عاملی که سبب شــد آقای روحانی ترجیح داده شود به آقای عارف ،آن
عامل هنوز وجــود دارد» .هرچند عبدی تاکید دارد که نمی خواهد بگوید عارف
رئیس مجلس بشــود یا نشــود ،اما تصریح می کند باید تحلیل سیاسی داشته
باشیم که شــکاف اصلی االن کجاست .به گفته او در همین انتخابات ،شکاف
اصلی بین اصالحطلب و اصولگرا نبود بلکه بین دو جناح اصلی اصولگراها بود و
اصالحطلبان میتوانند روی این شکاف سوار شوند و به یکی از آنها کمک کنند.
عبدی می گوید« :چون جناح تندرو دوست دارد جلوی اصالحطلبان بایستد؛
چون قاعده بازیشان این است .اما شما با این منطق باید نگاه کنید که چه کسی
رئیس شــود و چه کسی نشــود .او با بیان اینکه ترجیحش این است که مجلس
دهم شــبیه مجلس پنجم شود اظهار امیدواری می کند که اصالحطلبان وارد
چالش انتخاب رئیس مجلس نشوند ،چراکه اگر آقای الریجانی همچنان رئیس
مجلس باقی بماند ،بین آنها اعتماد بیشتری هست و انداختن آقای الریجانی
از ریاست مجلس ،شکاف و معضل بیشتری درست میکند.
در عین حال محمود میرلوحی ســخنگوی ائتالف اصالح طلبان می گوید این
ائتالف تأکید دارد که موضوع ریاســت مجلس دهم ،موضوعی اســت که باید
مجلــس آینده درباره آن تصمیم بگیــرد .به گفته او بعــد از اینکه مجلس دهم
گشــایش یافت و نمایندگان جدید بعد از طی مراحل ،بر کرســیها نشســتند،
خودشان درباره ریاست مجلس تصمیمگیری خواهند کرد.
اما در این بین شایعاتی نیز درخصوص احتمال کنار رفتن عارف به نفع الریجانی
برای ریاست مجلس آینده در رسانه ها منتشر شد .از آن جمله بود اظهار نظری
منتسب به یونســی وزیر اطالعات در دوره اصالحات .اما عارف در پاسخ به این
شــایعه گفت :کسی از طرف من اصوال وکالت ندارد .وی همچنین درخصوص
رئیس مجلس آینده جزء آن دسته است که تاکید دارد باید منتظر نتایج دور دوم
انتخابات ماند .عارف می گوید« :تا ترکیب مجلس مشخص نشود بحث درباره
ریاست مجلس بحث حاشیهای است ،لذا باید ببینیم چه فراکسیونی اکثریت را
به دست میآورد و سپس بنشینیم درباره این موضوع صحبت کنیم».
برنامه ریزی برای انتخابات 96
اما رقابت ها تنها محدود به ریاســت مجلس نمی شــود .این روزها اصالح
طلبان از نگاه های خود برای انتخابات های ریاســت جمهوری و شــورای
شهر سال  6می گویند.
ســخنگوی حزب اعتدال و توســعه با تاکید بر اینکه ائتالف اصالح طلبان،
اعتدالگرایان و معتدلین اصولگرا ائتالفی موســمی و انتخاباتی نیست ،اظهار
کرده اســت« :در مجلس این ائتالف به پختگی و بلوغ می رسد و در انتخابات
ریاست جمهوری  96نیز شاهد تداوم آن خواهیم بود».
غالمعلی دهقان با بیان اینکه در انتخابات مجلس به ویژه در تهران
بزرگ ائتالف نانوشته ای دو و نیم سال گذشته علنی

سایت نگار

و ملموس شد ،خاطرنشــان کرد« :طی دو و نیم سال گذشته پس از انتخابات
ریاست جمهوری  24خرداد عمال مثلث اعتدالگرایان ،اصولگرایان و معتدلین
شکل گرفت؛ موفقیت این ائتالف نانوشــته در برجام خود را نشان داد و همین
مورد کافی بود تا این ائتالف نانوشته با پیگیری های فراوان علنی و عینی شود».
وی در ادامه با تاکید بر استمرار ائتالف سه گانه اصالح طلبان ،اعتدالگرایان و
معتدلین اصولگرا در دور دوم انتخابات و اوج آن در انتخابات ریاست جمهوری
 96اظهار کرد» :تردیدی نیست که این سه گانه مصداقی بهتر از حسن روحانی
برای ریاست جمهوری  96نخواهد داشت».
محمدرضا عارف رئیس شورای عالی سیاستگذاری اصالح طلبان نیز امروز از
انتخابات  96سخن گفت .وی با بیان اینکه پس از انتخابات سال  ، 92انتخابات
 94به سرعت در دستور کار قرار گرفت ،گفت« :مسیری که از سال  92در آن قدم
گذاشتیم باید با شیبی مالیم دنبال میشد تا بتوان گامهای محکمتری برداشت.
همه میدانســتیم که اگر در انتخابات  94پیروز نمیشدیم در انتخابات  96به
مشکل جدی برمیخوردیم .به همین دلیل کسب اکثریت در این انتخابات برای
جریان اصالحات از اهمیت ویژهای برخوردار بود .خوشبختانه گام اول را بسیار
خوب برداشتیم و ظرفیت اصالحطلبان را به عینه دیدیم».
وی با اشــاره به اینکه  69کرسی در مجلس شورای اســامی هنوز بالتکلیف
اســت ،اظهار کرد« :جریان اصالحات باید با حرکتی منسجم حدود  60درصد
از این کرســیها را از آن خود کند .تجربه نشــان داده اســت که معموال میزان
حضور مردم در دور دوم انتخابات کمتر میشود .جوانان باید فضای انتخابات
را در کشــور گرم نگاه دارند .میانگین حضور مردم در این انتخابات از متوســط
انتخابات گذشــته بیشتر بود .ما برای دور دوم و کرســیهای باقیمانده به این
حضور نیاز داریم».
رئیس شورای عالی سیاســتگذاری اصالح طلبان با اشاره به اینکه بعد از دور
دوم انتخابات مجلس باید بالفاصله وارد فضای انتخابات شــوراها و ریاســت
جمهوری در سال  96شویم ،افزود« :در سال  96نیز دو انتخابات مهم در پیش
رو قرار دارد و در  13ماه باقیمانده باید به درستی برای این انتخابات برنامهریزی
صورت بگیرد .باید در مجلس وعدهها و تعهداتی که به مردم دادیم را اجرا کنیم.
این تعهد محدود به کســانی که وارد مجلس شدند
نیست بلکه به کل جریان اصالحات مربوط
میشود .مهمترین مســائل یعنی مساله
معیشــت مردم و رفع مشکل بیکاری
باید مورد توجه کل ارکان این جریان
قرار بگیرد .ما اعتقــاد داریم پس از
انتخابات رقابت تمام شــده و زمان
رفاقت اســت تا با همراهی یکدیگر
بــرای دغدغههای مشــترک تالش
کنیم».

عکس روز
عصر ایران نوشت :مشکل اصولگرایان از کجاست و دوای دردشان چیست؟
ظاهرنگری و ساده اندیشی از دیگر آسیب های این جریان سیاسی است .این خصلت سبب شد اینها از جریان انحرافی و شخص احمدی
ِ
شیرین بدون پنیر می خورد!
نژاد بازی خوردند .می گفتند :او ساده زیست است! صبحانه ،نان و چای
رویداد  24نوشت :مردم با چه زبانی بگویند شکستخوردگان را نمیخواهند؟
مردم آمدند تا «میزان ،رای ملت است» را بار دیگر احیا کنند و حذف کنند کسانی را که اعتقادی به مردم ندارند .اما از روز اعالم نتایج،
هجمه به مردم شروع شد .آنان را با مردم کوفه مقایسه کردند ،تهران را پایگاه ضدیت با اسالم و والیت فقیه معرفی کردند ،احادیثی در باب
مذمت تهران رونمایی کردند.
بهار نیوز نوشت :احیای سیاسی آیتالله
این انتخابات عالوه بر این که میدان زورآزمایی دو تفکر اصالحات و اصولگراهای تازه به دوران رسیده بود ،به موازات آن ،میدانی برای
قدرت نمایی دوباره و چندباره شخصیتی همچون آیتالله هاشمی رفسنجانی بود تا دوباره به عدهای ثابت کند این لیستها نیستند که به او
اعتبار میبخشند بلکه این نام و نشان اوست که به لیستها اعتبار میبخشد.
پارس نیوز نوشت :مدیریت نمایندگان جدید مجلس از شورای عالی اصالحات
با شرایط جدید نمایندگان مجلس دهم از «بیرون» بهارستان مدیریت خواهند شد و نگرانی ها برای کاهش «استقالل رای»« ،نظارت بر
دولت» از سوی این افراد وجود دارد.
فردا نیوز نوشت :از رهروان والیت تا حامیان دولت
انتخابات مجلس دهم به پایان رسید و اعضای لیست امید و اصالح طلبان یک دست از تهران به بهارستان رفتند؛ این لیست ترکیبی از
اصالح طلبان کهنه کار و تازه کار و تعدادی از اصولگرایان با نگاهی متفاوت را تشکیل می داد.

عکس سلفی با عارف
در حاشیه گردهمایی
ائتالف فراگیر
اصالحطلبان و حامیان
دولت در خراسان
رضوی.
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خبرنامه

گام اول را
بسیار خوب برداشتیم
رئیــس شــورای عالــی سیاســتگذاری اصالح
طلبان بــا تاکید بر اینکه  69کرســی باقی مانده در
مجلس برای جریان اصالحات از اهمیت ویژهای
برخــوردار اســت ،گفت :بــرای اینکــه بتوانیم به
تمام برنامههای خود جامه عمل بپوشــانیم باید به
اکثریت قاطعی در مجلس برسیم.
محمدرضــا عــارف در گردهمایی ائتــاف فراگیر
اصالحطلبــان و حامیان دولت خراســان رضوی
 ،با اشــاره بــه اینکه پــس از اتفاقاتی که در ســال
 88افتــاد فضــای سیاســی حاکم بر کشــور برای
جریان اصالحات بــه فضایــی ناامیدکننده تبدیل
شــده بود ،اظهار کرد :در چنان شــرایطی که رقبا
مرگ اصالحات را تبریک میگفتند جوانان ســهم
چشمگیری در بخشیدن جان دوباره به این جریان
ایفا کردند.
وی بــا بیــان اینکه گفتمــان اصالحــات گفتمان
انقالب اســت ،ادامه داد :اصالحطلبان همیشه
دغدغه ارزشها را داشتند اما در فضایی که رقبای
ما تمــام امکانــات را در اختیار داشــتند ،مــا را به
مســجد راه نمیدادند و میگفتند اینها به مساجد
نمیآیند.
رئیــس شــورای عالــی سیاســتگذاری اصالح
طلبــان بــا تاکید بر اینکــه جریــان اصالحطلبان
همواره بــه دنبــال شــناخت واقعیت رقیــب بود،
افزود :ما از ســال  90اقدامات خود را در این راستا
آغــاز کردیم .هرچنــد بــه انتخابات همان ســال
نرســیدیم اما تقریبــا پس از آن تمام کســانی که به
عدم شــرکت در انتخابات اعتقاد داشــتند نســبت
به ضرورت مشــارکت در این عرصه آ گاه شــدند و
برای انتخابات  92به طور جدی تصمیم به حضور
گرفتند.
عارف خاطرنشــان کرد :در آن ســال کــه فضای
مایوسکنندهای بر جریان اصالحات و بر کشــور
حاکم شــده بــود ،پــس از ســخنرانیهایی که در
دانشگاه و جمع نخبگان در خراسان رضوی داشتم
فضای دانشــگاهی اســتان تغییر کرد .این مساله
نقش جوانــان را در پیروزی جریــان اصالحات به
خوبی نشــان میدهــد .جوانان ســهم اصلی را در
ایجاد آن حماسه ارزشمند داشتند.
وی با اشاره به اینکه در قاموس اصالحطلبی بنا بر
ماندن فرد خاصی در عرصه نیســت ،تصریح کرد:
کســی که کار را بهتــر انجام میدهد ،بایــد بماند.
به همین دلیل انصراف برخــی از کاندیداها چه در
زمان انتخابات ریاســت جمهوری و چه انتخابات
پیشین به نفع کاندیدای دیگری در راستای صالح
جریان اصالحــات بود .در اتاقهای فکر متعددی
که تشکیل شده بود ،تالش برای همپوشانی افراد
صورت میگرفت و رســیدن به همگرایی در برای
همه در اولویت بود.
عارف با تاکید بر اینکه اولیــن اولویت برای جریان
اصالحات منافع ملی اســت ،یادآور شــد :ترجیح
منافــع ملی بر منافع جناحی بــرای ما امروز به یک
باور تبدیل شــده است .متاســفانه گاها زاویهای به
این جریان تحمیل میشــود زاویهای که مدیریت
میشــود و باید بــا قدرت در صــدد از بین بردن آن
برآییم .باید اعتماد سازی صورت بگیرد .عدهای بر
این باورند که اصالحطلب مگر نماز هم میخواند؟
این فضا را باید اصالح کرد تا بتوان همراه گروههای
دیگر در فضای رقابتی رقابت کنیم.
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بینالملل

داووداوغلو :آماده توسعه روابط و همکاری با ایران هستیم

دکتر حسن روحانی ،رئیسجمهور ایران ،روز گذشته در دیدار با احمد داوود اوغلو نخستوزیر ترکیه که به ایران سفر کرده ،با اشاره به اینکه ایران و ترکیه دو کشور برادر و همسایه با اشتراکات فراوان دینی و فرهنگی هستند ،گفت« :اساس
کامال متفاوت است .امروز برقراری وحدت اسالمی و همبستگی میان مسلمانان رسالت و وظیفه بزرگ همگانی است و تهران و آنکارا به عنوان دو کشور مهم همسایه میتوانند در
تفکر دینی در دو کشور با برخی کشورهای خشونتطلب ً
برقراری اتحاد دنیای اسالم ،گامهای سازنده و مؤثری بردارند» .در مقابل ،داوواوغلو با بیان اینکه آنکارا مصمم است فصل تازهای را در روابط با تهران آغاز کند ،اظهار داشت« :ترکیه امروز بیش از گذشته قصد دارد روابط و همکاریهای
برادرانه خود را در عرصههای مختلف با جمهوری اسالمی ایران را افزایش دهد» .نخستوزیر ترکیه با بیان اینکه بزرگترین بخش سرمایهگذاری و صاحبان صنایع را به همراه خود به تهران آورده است ،گفت« :ایران و ترکیه تکمیلکننده
هم هستند و از ظرفیتها و پتانسیلهای فراوانی برای گسترش سطح همکاریها برخوردارند و میتوان با سرمایهگذاریهای مشترک صنعتی و تجاری گامهای مفیدی را در راستای منافع دو ملت برداشت» .داود اوغلو با اشاره به ضرورت
همکاریهای منطقهای تهران و آنکارا و لزوم مبارزه با تروریســم ،اظهار داشت« :باید در مسائل منطقهای دست به دســت هم داده و در مقابل روشهای بربرگونه گروههای تروریستی ،بایستیم .نخستوزیر ترکیه تأکید کرد« :ترکیه در
مبارزه با گروههای تروریســتی در منطقه آمادگی دارد با جمهوری اسالمی ایران ،همکاری کامل داشته باشــد» .وی همچنین احترام به حاکمیت ملی ،تمامیت ارضی ،عدم هرگونه مداخله خارجی و تعیین سرنوشت کشورها توسط مردم
را از اصول سیاست خارجی ترکیه اعالم کرد.

رقابت پرحاشیه

ادامه انتخابات مقدماتی آمریکا در چند ایالت دیگر
رقابتهای مقدماتی و درونحزبی انتخابات آمریکا در دو حزب رقیب ،در
روز شنبه پنجم مارس ،موسوم به «شنبه بزرگ» ،در چند ایالت دیگر ادامه
یافت .نتایج برآمده از این رقابت که برای دموکراتها در ایالتهای نبراسکا،
لوئیزانــا و کانــزاس و برای جمهــوری خواهان در ایالتهــای کانزاس،
کنتاکی ،لوئیزانا و مین برگزار شــد ،با آنچه در سه شنبه بزرگ رقم خورد،
متفاوت است و از پیشتازی تدکروز در جمهوری خواهان و برنی ساندرز در
دموکراتها گواهی میدهد .برای جمهوری خواهانی که دونالد ترامپ را
تاکنون پیشتاز انتخابات مقدماتی در ایالتهای پیشین دیدند ،نتایج شنبه
بســیار قابل توجه بود و از آن ســو نیز دموکراتهای هوادار برنی ساندرز تا
حدود زیادی دوباره به پیروزی نهایی نامزد منتخب خود امیدوار شدند .البته
این موضوع به این معنا نیست که دو نامزد جدی هر دو حزب ،یعنی دونالد
یخواهان و هیالری کلینتون در میان دموکراتها
ترامپ در میان جمهور 
کامال ضعیف عمل کرده باشند؛ زیرا روز شنبه ،کلینتون در لوئیزانا و ترامپ
ً
نیز در لوئیزانا و کنتاکی موفق به کسب به اکثریت آرا شدند.
از نــکات قابل توجــه این انتخابــات ،آن بود که پس از جــب بوش که در
هفتههای پیــش کنارهگیری خود را بعد از مشــاهده نتایج ضعیف و عدم
اقبــال عمومی اعالم کرد ،بن کارســون ،جــراح و متخصص جمهوری
خواه نیز در روز جمه  ۴مــارس از ادامه فرایند انتخابــات کناره گیری کرد
و در انتخابات روز شــنبه بدون اعالم هواداری از نامزدی خاص ،نقشــی
نداشت .به هر حال ،نتایج گویای آن است که در ایالت کانزاس و در حزب
دموکرات ،برنی ســاندرز موفق به کسب  67.7درصد آرا و کلینتون موفق
ت نیز
به کســب  32.3درصد آرا شــد .در همین ایالت و در حــزب دموکرا 
تدکروز  47.2درصد آرا و ترامپ  23.3درصد آرا را کسب کردند .در ایالت
لوئیزیانــا در میان دموکراتها کلینتون بــا اکثریتی قاطع ۷۰ ،درصد آرا را
کسب کرد و ســاندرز تنها  23.4درصد آرا را به دست آورد .در همین ایالت
و در حزب جمهوریخواه ،ترامپ  41.5و کروز  ۳۸درصد رأی داشتند .در
ایالت نبراســکا که تنها دموکراتها در آن انتخابات داشتند ،برنی ساندرز
 56.4درصــد و کلینتون  ۴۳درصد رأی به دســت آوردند .در ایالت مین و

کنتاکی نیز تنها انتخابات در حزب جمهویخواه برگزار شد و در ایالت مین،
تد کروز  45.9درصد و ترامپ  32.6درصد رأی داشتند و در ایالت کنتاکی
ترامپ  35.9و کروز  31.6درصد رأی داشتند.
از حواشــی جالب رقابتهــای درون حزبی روز شــنبه این بــود که برنی
ســاندرز در میان هواداران خود با انرژی بیشــتری ظاهری شد و گفت:
«من معتقدم اگر ما شــجاعت پذیرش و اقرار به مشــکالت و نه دفن و رد
آنها را داشته باشیم ،خواهیم توانســت آن مشکالت را برطرف کنیم».
او در مورد رقابتهای انتخاباتی نیز گفت رقابت ما تازه شروع شده و ما به
آنچه در آینده در پیش روی ماست ،بسیار امیدواریم .از دیگر نکات جالب
رقابتهای شــنبه ،حضور بیل کلینتون ،رئیسجمهور اســبق آمریکا در
حمایت از همسر خود هیالری کلینتون بود .بیل کلینتون با نقد برنامههای

برنی ساندرز ،رفتار و عملکرد ساندرز را بسیار ضعیف توصیف کرد و گفت
اکثر مواردی که ســاندرز میگوید را پیش از آن هیــاری کلینتون مورد
توجه قرار داده اســت .در جناح رقیب نیر دونالد ترامپ با تشــکر از مردم
ایالتهای کنتاکی و لوئیزیانــا که به او رأی دادند ،خطاب به رقیب خود،
مارکــو روبیو گفت« :از رقابتها بیرون برو تا مــن تدکروز را ایالت به ایالت
شکســت دهم» .تد کروز نیز در جمع هواداران خود با خوشحالی از نتایج
امیدوار کننده روز شنبه اظهار داشــت« :ما امیدواریم در ادامه بتوانیم با
کمک هم به موفقیت نزدیکتر شویم».
گفتنی اســت همزمــان با ادامه پیشــتازی ترامــپ در میــان نامزدهای
جمهوریخواه ،انتقادات از وی نیز در بدنه این حزب رو به افزایش اســت؛
به گونهای که میتوان حتی از بروز انشــقاق در میــان جمهوریخواهان

بر ســر این موضوع ســخن گفت .به عبارت دیگر ،نامزدی دونالد ترامپ
برای ریاســتجمهوری آمریکا ،فروپاشــی داخلی حزب جمهوریخواه را
به دنبال داشــته و بسیاری از ســران حزب وعده دادهاند که هرگز از نامزد
پیشــتاز حزب متبوع خود کــه وی را عوام فریبی تفرقه افکــن نامیدهاند،
حمایت نخواهند کرد .اظهارات نژادپرستانه و ضد اسالمی ترامپ ،حزب
جمهوریخواه را به لحاظ ارزشهای ماهوی خود دچار بحران هویت کرده
که دوام این وضعیت ،دســتکم تا زمان معرفی نامزد منتخب حزب در ماه
ژوئیه یا حتی تا انتخابات ریاســتجمهوری ماه نوامبر پا بر جا خواهد بود.
با تشدید شــعارهای انتخاباتی مخرب در آخر هفته ،حزب جمهوریخواه
خود را به طــرزی منفعالنه مقهور جبر زمان یافت؛ از مســئوالن منتخب
گرفته تا اهداکنندگان عمده و تدوینکننــدگان راهبردهای حزب .کوین
َم ِدن ،از صاحب نظران برجســته که مشــاور میت رامنــی نامزد منتخب
توگو با «واشنگتن پست»
جمهوریخواهان در انتخابات ۲۰۱۲بود ،در گف 
گفت که به هیج وجه به ترامپ رای نخواهد داد .وی گفت« :میخواهم نام
کسی را بر روی برگه رأی بنویسم که بتوانم وجدان راحتی داشته باشم».
از ســوی دیگر ،نتایج یک نظرسنجی نشــان میدهد هیالری کلینتون و
برنی ســاندرز ،نامزدهای دموکرات انتخابات ریاســتجمهوری آمریکا،
میتوانند دونالد ترامپ ،نامزد پیشتاز جمهوریخواهان را در انتخابات ماه
نوامبر شکســت دهند .بنابر نتایج نظرسنجی «سی ان ان /او آر سی» که
روز سهشنبه گذشته منتشر شد ،کلینتون ،نامزد پیشتاز دموکراتها برای
انتخابات ریاســتجمهوری ،در یک رقابت فرضی با کسب  ۵۲درصد آرا
از ترامپ که  ۴۴درصــد آرا را از آن خود کرده بود ،جلوتر اســت .نتایج این
نظرسنجی نشان داد که ســاندرز نیز با اختالف  ۵۵به  ۴۳درصد میتواند
ترامپ را شکست دهد .بر اساس این نظرسنجی ،هرچند ترامپ موفق شده
فاصله خود را با ساندرز را کم کند ،کلینتون با فاصله زیادی شانس بیشتری
برای پیروز در انتخابات دارد .در همین نظر سنجی که سپتامبر سال گذشته
نیز برگزار شــد ،ترامپ و کلینتــون هر کدام از حمایــت  ۴۸درصدی رأی
دهندگان برخوردار بودند.

رصدخانه
خانواده آواره عراقی در سامرا؛ فرار از داعش.

اعتراض مهاجران در کاله،
فرانسه.

مراسم وارد کردن دو خواهر دوقلو به کلیسایی
در نایروبی؛ بزرگترین زاغه در آفریقا.

اعتراض طرفداران روزنامه زمان ترکیه به حمله پلیس به دفتر روزنامه.

نفی نقش ترکیه
در عملیات آزادسازی موصل

تغییر مسیر سالحهای فرانسوی،
از لبنان به عربستان

برایت مــک کورک ،فرســتاده ویــژه رئیس جمهــور آمریکا
به عــراق ،از آغاز آزادســازی شــهر موصل از ســیطره گروه
تروریســتی داعش خبــر داده و اعالم کــرده« :ائتالف بین
المللــی آمریــکا رایزنیهــا و هماهنگیهایــی بــا نیروهای
پیشمرگه و دیگر نیروها جهت آمادگی بهتر برای این عملیات
دارد» .وی در عین حــال تأکید کرده« :نیروهــای ترکیه در
داخــل نیروهای ائتالف بیــن المللی قرار ندارنــد و به همین
دلیل ،بدون موافقت دولت عراق نمیتوانند در نبرد آزادسازی
موصل مشارکت داشته باشند».

سالحهاییکهقراربودازسویعربستانسعودیدراختیارارتش
لبنانقرارگیرد،بهنیروهایارتشعربستانتحویلدادهمیشود.
عادل الجبیر ،وزیر خارجه عربســتان مدعی شد سالحهایی که
عربستان از فرانسه برای ارتش لبنان سفارش داده بود ،تحویل
ارتش عربستان خواهد شد .عربستان سعودی ،همراهی لبنان
با ایران و عدم همراهی با عربستان را دلیل قطع کمکها به ارتش
لبنان اعالم کرده است .وزیر خارجه عربستان در بخش دیگری
از سخنان خود ،بار دیگر با تکرار ادعاهای خود علیه سوریه گفت:
«بشار اسد باید در مرحله اول دوره انتقالی ،قدرت را ترک کند».

شباهتهای مهم ترامپ با هیتلر

جزئیاتی از جنگ قدرت در امارات

اقدام دونالد ترامــپ در مجبور کردن حاضــران در یک تجمع
انتخاباتی به ادای سوگند وفاداری به او را میتوان نشانه آشکارتر
شدن شــباهت وی با آدولف هیتلر ،رهبر آلمان نازی دانست.
صعود ترامپ به صدر فهرست نامزدهای جمهوری خواه ،به طور
فزایندهای با صعود آدولف هیتلر مقایسه میشود ،زیرا هر دوی
آنها از لفاظی نژادپرستانه استفاده کرده و گروههای خاصی از
اقلیتها را مقصر مشکالت قلمداد کردهاند .این شباهت زمانی
بیشتر شد که ترامپ روز شــنبه در یک گردهمایی انتخاباتی در
اورالندو ایالت فلوریدا ،از حاضران خواســت دست راست خود
ً
را باال ببرند و سوگند یاد کنند که حتما به وی رأی خواهند داد.

منابع آگاه میگویند محمد بن زاید ،ولیعهد ابوظبی ،برای کنار
زدن برادرش ،خلیفه بن زاید ،رئیس این کشور و در دست گرفتن
قدرت آماده میشود .درگیری بر سر حکومت در ابوظبی در حال
افزایش است و مقدمات آن از خالل برخی عزل ونصبها و نیز
تقویت تدابیر امنیت داخلی توســط محمد بن زاید آشکار شده
اســت .منابع آگاه مذکور در ادامه اعــام کردند محمد بن زاید
ولیعهد دستگاهی خاص برای حفاظت از خودش تشکیل داده
که شامل عناصر مسلح از تابعیتهای مختلف است و پسرش
خالد را به جای هزاع بن زاید ،برادرش به ریاست امنیت دولتی
منصوب کرده است.

طرح جدید برای سهمیهبندی آب با کد ملی
حمیدرضا جانباز (مدیرعامل شرکت
آب و فاضالب کشــور) در نشست
خبری گفــت :طرح جدیــدی را با
همکاری وزارت تعــاون ،کار و رفاه
اجتماعی آغاز کرده ایم که آب مورد
نیاز هر فرد را در هر اشتراک تعیین
کرده و با اســتفاده از کــد ملی ،این
ســهم را مشــخص کرده و به فرد اعالم کنیم .وی از
طرح جدید دولت برای تعیین میزان استفاده هر نفر از
آب شرب خبر داد و گفت :طرح جدیدی را با همکاری
وزارت تعــاون ،کار و رفاه اجتماعی آغــاز کردهایم که
آب مورد نیــاز هر فرد را در هر اشــتراک تعیین کرده و
با اســتفاده از کد ملی ،این سهم را مشخص کرده و به
فرد اعالم کنیم.
وی ادامــه داد :در نقاط مختلف جهــان ،وقتی یک
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جزئیات جدید از قرارداد پژو
معاون وزیر صنعــت در امور صنایع
و اقتصــادی بــا اشــاره بــه برنامــه
زمانبندی تولید پژو  ۲۰۶و پژو ۲۰۷
بامشخصات فعلی تا ۳سال آینده ،به
تشریح جزئیات قرارداد پژو پرداخت و
گفت :در قرارداد جدید ایران خودرو و
پژو،یکشرکتمستقلایجادخواهد
شد که نام این شــرکت تا پایان سال مشخص میشود.
محسنصالحینیاتصریحکرد:دراینشرکتجدید،هر
کدام از طرفین ســهم  50درصدی دارند و هر اقداماتی
که در این شرکت انجام میشود ،مستقل از ایران خودرو
و پژو خواهد بود و در واقع به نام شــرکت مشــترک ثبت
میشود .وی ادامه داد :در اولین اقدام شرکت مشترک،
یک پلت فرم تعریف شــده که ســه محصول بر روی آن
تولید خواهد شــد و برای سال اول و بخشی از سال دوم

خانوار جابه جا میشود ،نقطه جدید
سکونت وی در شــهرداریها ثبت
میشود و بین یک خانوار دو نفره با
یک خانــوار  ۴یا  ۵نفره تفاوت وجود
دارد اما در ایران بین یک اشتراکی
که یــک خانواده دو نفره در شــمال
شــهر از آب اســتفاده میکننــد با
یک اشــتراکی که در جنوب شــهر همزمان دو خانوار
پرجمعیت از آن اســتفاده میکنند هیــچ تفاوتی قائل
نیســتیم .وی تصریح کرد :در این طرح که رســیدن
به مرحله اجرای آن دو تا ســه ســال زمان نیاز دارد ،با
اســتفاده از کد ملی نیاز آبی هر فرد مشخص شده و به
آن اعالم میشود ،اگر بتوانیم این کار را عملیاتی کنیم،
میتوان یارانه آب را هدفمند کرد و براساس نیاز روزانه
هر فرد یک سهم خاصی به فرد اختصاص دهیم.

فعالیت شــرکت ،این سه محصول
توســط شــرکت جوینت ونچر تولید
خواهنــد شــد .صالحی نیــا اظهار
داشــت :تأمین قطعات ،گریدبندی
قطعات ،زمانبنــدی تأمین قطعه،
موضوع تأمین قطعات برای شبکه
در هر کدام از بخشهای صادرات،
بازاریابی،موادتولیدوسایرمسایلتوسطشرکتمشترک
تعریف خواهد شــد .وی با بیان اینکه هیچگاه شــرکت
مشترکیبهصورتجوینتونچربینخودروسازانایرانی
و خارجی تعریف نشده بود ،گفت :حتی در همکاری رنو
و خودروســازان ایرانی نیز این مسئله شکل نگرفت ،در
قرارداد رنو نیز یک شرکت به نام رنو پارس تشکیل شد که
 26درصد سهام آن به ایران خودرو 26 ،درصد به سایپا و
بقیه آن به رنو اختصاص داشت.

در انتظار «طناب دار»
صدور حکم اعدام برای هر سه متهم پرونده نفتی

بیســت و یکم بهمن ماه ســال جاری با برگزاری بیست و
پنجمین جلسه محاکمه بابک زنجانی تحت عنوان پرونده
فســاد نفتی ،رســیدگی به این پرونده برای همیشه پایان
یافت .جلسه ای که طی آن نماینده دادستان با قرار گرفتن
در جایگاه خود اعالم کرد :تقاضای اشد مجازات برای هر
سه متهم را دارم .این آغازی بود بر پایان تلخ بابک زنجانی،
میلیاردری که حداقل طی دو سال گذشته توانست بیش از
همیشه بر سر زبان ها باشد.
در آن جلســه نماینده دادستان گفت :متأســفانه بهرغم
فرصــت کافی اعطا شــده از ســوی دادگاه ،زنجانی هیچ
اقدامی برای اثبات حسن نیت خود نکرده و اقدام مؤثری
انجام نداده است ،بنابراین از محضر دادگاه درخواست در
نظر گرفتن اشد مجازات را برای هر سه متهم پرونده داریم.
دادســتانی تهران در کیفرخواســت اولیه بابــک زنجانی
را بــه فســاد فــیاالرض و اخــال در نظــام اقتصادی
کشور ،کالهبرداری گسترده از شــرکت ملی نفت ایران،
ف آی آی بی ،جعل اســناد بانکی و
کالهبرداری از بانک ا 
ن بانکی و پولشویی
حوالههای ارزی ،جعل دستور انتقال بی 
به مبلغ  ۱۹۶۷میلیون یورو و نشــر اکاذیب متهم کرده که
قاضی برای دو اتهام فســاد فــیاالرض و اخالل در نظام
اقتصادی کشور اختیار صدور حکم اعدام را داشت.
بی شک همین کیفر خواست و اظهارات نماینده دادستان
بود که باعث شد تا امروز سخنگوی قوه قضاییه در نهایت

اعالم کند که هر ســه متهم پرونده فســاد نفتی به اعدام
محکوم شده اند .حجت االسالم و المسلمین غالمحسین
محســنی اژهای در نود و سومین نشســت خبری خود با
اعالم این خبر اظهار داشــت :حکم زنجانــی و دو متهم
دیگری که در پرونده نفتی با وی محاکمه شدند در دادگاه
بدوی صادر شده است و دادگاه بدوی این سه متهم را مفسد
فی االرض تشخیص داده و به اعدام محکوم کرده است.
وی افــزود :متهمان پرونده عالوه بــر اعدام به رد مال در
حق شاکی یعنی شــرکت نفت و همچنین به جزای نقدی
معادل یک چهارم پولشویی محکوم شدند.
متهم ردیف دوم پرونده فساد نفتی کیست؟
به گفته سخنگوی قوه قضائیه مهدی شمس متهم ردیف
دوم پرونده فســاد نفتی در دادگاه بدوی به اتهام افساد فی
االرض به اعدام محکوم شد .مهدی شمس که نامش به
عنوان متهم ردیف دوم در پرونده فساد نفتی مطرح است،
خود را استاد دانشگاه لندن ،دکترای اقتصاد ،متأهل دارای
دو فرزند ،دارای تابعیت مضاعف ایرانی انگلیسی و ساکن
انگلیس معرفی کرده است.
وی متولد  ۱۳۴۶است که از تاریخ  ۱۷اسفند سال گذشته
در بازداشت به سر میبرد و در جلسات رسیدگی به دادگاه
متهمین فســاد نفتی ،بابک زنجانی را در دادگاه همراهی
میکــرد .اتهامات شــمس بنا بــه قرائت کیفرخواســت

عبارت اســت از افســاد فی االرض در جهــت اخالل در
نظام اقتصادی ،مشارکت در کالهبرداری یک و دو دهم
میلیارد یورویی.
همچنین پولشویی و مشــارکت در عواید حاصل از جرم به
مبلغ یک میلیارد و  ۲۰۰میلیون یورو و پولشویی و مشارکت
در عواید حاصل از کالهبرداری شرکت نیکو به مبلغ ۷۶۷
میلیــون و  ۵۰۰هزار یورو از اتهامات عنوان شــده وی در
کیفرخواست است .به موجب ماده  ۲قانون تشدید مجازات
مرتکبین به ارتشا و اختالس و کالهبرداری ،طبق قانون
 ۲مبارزه با پولشویی و بندهای الف و جیم ماده  ۱و  ۲قانون
اخالل گــران نظام اقتصادی و مــواد  ۵و  ۷و  ۱۳۴و ۲۸۶
قانون مجازات اسالمی دادستانی درخواست محکومیت
و مصادره اموال وی را دارد.
واکنش شهرام جزایری به صدور حکم اعدام
برای بابک زنجانی
در همین حال پس از اینکه سخنگوی قوه قضائیه اعالم
کرد بابک زنجانی به اعدام محکوم شــده اســت ،شهرام
جزایری گفت :امروز شاهد صدور حکم غیر قطعی اعدام
برای بابک زنجانی بودم .اوال که این حکم دادگاه محترم
بدوی طبق قانون غیر قطعی است و هنوز هیچ جرمی علیه
ایشان در دادگاه صالحه به اثبات قطعی نرسیده و متهم حق
دارد در پناه قانون از امنیت الزم برخوردار باشد ،ثانیا همگی

ما باید به روند رســیدگیهای قضایــی و اجرای عدالت در
دادگاهها اعتمــاد کنیم لذا باید صبوری کرد تا حکم نهایی
و قطعی مشخص شود.
وی فزود :اگر گفتهها و شــنیدهها درست باشد که بابک
زنجانــی در دوران تحریم خدمات شایســتهای به کشــور
داشته و انشاءالله اگر بتواند تا قبل از قطعیت حکم ،اموال
بیتالمال را بازگرداند ،به نظر بنده حتما ایشــان مشمول
رافت اسالمی خواهد شد و قطعا این حکم اجرا نمیشود،
در غیر این صورت کار این متهم دشوارتر خواهد بود.
اما در حالی که هنوز وکیل مدافع بابک زنجانی هیچ گونه
اظهار نری در رابطه با حکم صادر شــده از ســوی دادگاه
انقالب نکرده اســت ،صدور رای از سوی دادگاه به سعت
در رســانه های خارج از کشــور نیز بازتاب یافــت .رویترز،
خبرگزاری فرانســه ،بی بی ســی ،یورونیوز ،شبکه خبری
ترند و بســیاری دیگر از شبکه های رسانه ای و خبری این
موضوع را به سرعت و به عنوان خبر فوری منتشر کردند.
حال اما به گفته شهرام جزایری این حکم هنوز حکم نهایی
و قطعی برای انداختن طناب دار به گردن بابک زنجانی و
دو متهم دیگر نیست .هنوز متهمین و وکالی آنها میتوانند
تقاضــای تجدید نظر در این حکم را داشــته باشــند و باید
منتظر مانــد و دید که آیا این حکــم ،در نهایت برای بابک
زنجانی به اجرا در خواهد آمد یا آنکه متهم با پرداخت دیون
خود میتواند مشمول رافت اسالمی شود.
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اقتصاد

هسته سخت تورم
ترک برداشت
ســال  1394درحالــی آغاز شــد که دولــت یازدهم
توانســته بود تا حدی شــاخص اقتصادی تورم را که
طی سالهای گذشــته روند دو رقمی فزاینده را طی
میکرد کنترل کند.
«تورم»که غالبا عنوان بزرگترین مشــکل و بیماری
مزمن اقتصاد ایران را یدک میکشد ،طی دولتهای
نهم و دهم با برخی سیاســتگذاریهای اقتصادی
این دولت تشدید شد ،از جمله این سیاست گذاریها
می توان به پروژه مســکن مهر ،نحوه اجرای قانون
اصالح هدفمندی یارانهها و برخی اقداماتی اشــاره
کرد که منجر به جهش نرخ ارز شد.
نتیجه این اقدامات آن شد که بنا بر آمار منتشر شده
از ســوی بانک مرکزی ایران ،ســال آخر دولت دهم
اقتصاد کشور تورم  40درصدی را تجربه کرد و برخی
اقالم مصرفی خانوار طی هشــت سال آن دو دولت،
بعضا تا  600درصد افزایش یافت و سفره طبقات فرو
دست جامعه منقبضتر شد.
مجموعه وضعیت ناخوشایندی که تورم برای اقتصاد
ایران رقم زده بود منجر به آن شــد که تیم اقتصادی
دولت یازدهم از زمان روی کار آمدن ،اهتمام خود را
بر کنترل تورم بگذارد.
به همیــن جهت نیــز طی دو ســال گذشــته بانک
مرکزی سیاســتهای پولی و مالــی انقباضی را در
دســتور کار قرار داد و با تاکید بر انضباط مالی تالش
کرد جلوی اتالف منابع مالی کشــور را بگیرد .نتیجه
این سیاســتگذاریها این شد که تورم  40درصدی
در ســال  1392به تورم  12.2درصدی در بهمن ماه
سال جاری برساند.
سیاســتهای مربوط به کنتــرل تورم کــه از زمان
روی کار آمدن دولت یازدهم اجرا شــد در  1.5سال
نخســت ،با شــتاب باالیی نرخ تــورم را کاهش داد
همچنانکه دیدیم تورم از باالی  40درصد در ســال
 ،1392به  15.6درصد در انتهای سال  1393رسید
و بــه این ترتیب نرخ تورم بعد از ســه ســال به زیر 20
درصد کاهش یافت.
بــا این حال ایــن روند کاهــش نرخ تــورم ،در ادامه
ســرعت کندتری به خود گرفت چرا که همانگونه که
وزیر اقتصاد نیز در خرداد ماه ســال جاری بیان کرد،
تورم به «هســته سخت» ،خود رســیده است .به این
ترتیب اقتصاد کشور وارد کانال تازهای شد که در آن
نرخهای تازه در مقابل کاهش بیشتر ،از خود مقاومت
نشان میدهند.
وزیــر امــور اقتصــادی و دارایــی پیشتــر کاهش
نــرخ تورم در شــرایط جدید را نیازمند تالش بیشــتر
نســبت به گذشــته میدانــد و میگوید بــرای عبور
از هســته ســخت تورم بایــد اصالح زیرســاختها
و به نوعی بازمهندســی اقتصاد کشــور در دســتور
کار قرار گیرد چراکه برای حرکت در مســیر توســعه
و دســتیابی بــه رشــد متناســبی مانند کشــورهای
دارای اقتصــاد پویا باید تــورم در بدبینانهترین حالت
پنج درصد باشد.
علیرغــم انتقاداتــی که برخــی کارشناســان علیه
سیاســتگذاریهای مهار تورم دولت اظهار داشــته
و مطرح کردند که دولت میبایســت خروج از رکود را
نسبت به مهار تورم در اولویت خود قرار می داد ،دولت
کماکان تاکید دارد که مهار تورم را در دستور کار خود
قرار خواهد داد.
همچنانکــه وزیر اقتصــاد نیز چندی پیــش با تاکید
بر اینکه کاهــش هر واحد تــورم در شــرایط کنونی
برای دولت بسیار سخت اســت و فشار شدیدی را بر
مجموعه دولت وارد میکند از تحقق تورم تک رقمی
تا پایان دولت یازدهم خبر داد.

رصدخانه

تجمع اعتراضی تعدادی از بازنشستگان مقابل پاستور
صبــح امــروز تعــدادی از
بازنشســتگان بــا حضــور
در خیابــان پاســتور مقابل
نهــاد ریاســت جمهــوری
اعتراض خــود را نســبت
بــه نحوه محاســبه حقوق
بازنشســتگی خود توســط
ســازمان تأمین اجتماعی اعالم کردند .این
بازنشستگان اعالم کردند ،قرار بود براساس
مصوبه مجلس در ســال  86ســازمان تأمین
اجتماعی با در نظر گرفتن  5ســال تشــویقی
با بازنشســتگی افرادی که  25سال کار کرده
بودند موافقــت و حقوق بازنشســتگی آنها را

متوسط حقوق  2سال آخر
خدمت آنهــا با محاســبه
سنوات تشــویقی پرداخت
کند .امــا وقتی ایــن افراد
بازنشســته شــدند نه تنها
حقــوق آنها کمتــر تعیین
شد بلکه ســنوات تشویقی
هم برای آنها در نظر گرفته نشــده است .این
تعداد از بازنشستگان حدود  2ساعتی با تجمع
در خیابان پاســتور اعتراض خود را نسبت به
اقدام ســازمان تأمین اجتماعی اعالم کردند
اما در نهایت با ورود نیروی انتظامی این تجمع
پایان یافت.

افزایش  15درصدی نرخ بلیت اتوبوس
هرچنــد نــر خ بلیــت
اتوبوسهای بین شــهری
کشــور  15درصــد افزایش
یافتــه ،اما رییــس اتحادیه
تعاونی مســافربری کشــور
معتقد اســت با توجه به نرخ
باالی جابجایی قیمتها در
سالجاریوثابتماندننرخکرایهدرطولسال،
اینافزایشقیمتهاطبیعیوحتیکمترازنیاز
بازاراســت.احمدرضاعامــری،تصریحکرد:با
هماهنگیهایصورتگرفتهدرجریانسفرهای
نوروزیسال،95نرخکرایهها 15درصدافزایش
یافتهواینتغییرپسازنزدیکبهیکسالثبات

قیمتها اجرایی شده است.
این در شــرایطی اســت که
تقریباتمامحوزههایخدماتی
در طول ایــن ماهها افزایش
قیمتداشتهاندورانندههای
اتوبوسبهدلیلتالشبرای
حمایتازمسافراننرخهای
خودراتغییرندادند.ویادامهداد:درشرایطیکه
کارشناساناقتصادیمااعالممیکردندباتوجه
بهشرایطمالیفعاالندراینعرصهمیتوانحتی
بهافزایشنرخ 20تا 30درصدیفکرکرد،اماما
تالش کردیم برای حمایت از مــردم نرخها را به
شکل محدودی افزایش دهیم.

با160میلیونتومانچندمترخانهدرتهرانمیتوانخرید؟
بنا به اعالم مرکز آمار ایران
متوسط قیمت هر مترمربع
زیربنایمسکونی درفصل
پاییز ،در شهر تهران معادل
چهار میلیــون و  13هزار
تومان بوده است ،حال در
صورتــی که زوجیــن خانه
اولی با ســپرده گــذاری اقدام بــه دریافت وام
 160میلیونــی کنند بایــد هر یــک مبلغ 40
میلیــون تومان را به مدت یک ســال در بانک
سپرده گذاری کنند ،به این ترتیب پس از پایان
دوره یکســاله  240میلیون تومــان نقدینگی
خواهند داشــت که با احتساب متوسط قیمت

چهار میلیــون و  100هزار
تومان فصل پاییز ،می توانند
خانه ای با متــراژ حدود 60
متر خریداری کننــد .البته
در صورتــی کــه ســپرده به
متقاضی تعلق نداشته باشد
و به عنوان مثال استقراضی
باشــد ،شــرایط متفاوت خواهد بــود ،در این
صورت بــا توجه به اینکــه  160میلیــون وام
حداکثر  80درصــد بهای واحد مســکونی را
پوشــش می دهد متقاضی بایــد  40میلیون
تومان نقدینگی داشته باشد ،که در این صورت
می تواند حدود  50متر خانه خریداری کند.
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سالمت
دالیل فراموشی
و درمان آن
سالمت نیوز -اسم ها برچســب هایی اختیاری در
مغز هســتند .یعنی اگر معنای خاصی از آن اسم در
ذهنمان نباشد به یاد آوردن آن بسیار دشوار است در
حالیکه موســیقی و متن آهنگ ها رابطه ای عمیق
با احساســات دارد ،بنابراین به یــاد اوردن آن ها به
راحتی امکانپذیر است.
از سن  20ســالگی به بعد ،ســلول های مغز از بین
می روند و همین باعث تغییر در چگونگی به حافظه
سپردن می شود.البته این مسئله کامال طبیعیست.
اما می توان با داشــتن فعالیت ،رونــد از بین رفتن
ســلول ها را کاهش داد .ورزش کــردن ،رقصیدن،
مطالعــه کــردن ،جدول حــل کــردن و در اجتماع
فعالیت داشــتن می تواند به گونــه ای روند تحلیل
سلول های مغز را کاهش دهد.
صبحانه نخوردن باعث فراموشی می شود.صبحانه
را از دســت ندهید .صبحانه هوش را افزایش نمی
دهد اما باعث می شــود که بهتر بــه خاطر بیاورید.
استرس ناگهانی ممکن اســت حافظه تان را قوی
تر کنــد .با دیــدن صحنــه ای ناراحت کننــده و یا
وحشــتناک ،هورمون اســترس منفجر می شود و
حافظه قــوی تر عمل مــی کند و طرف هوشــیارتر
می شود .اما اگر این اســترس به طور مداوم ادامه
پیدا کند بدن نمی تواند با آن سازگاری حاصل کند.
اســترس طوالنی مدت و مزمن می تواند بخشی از
مغــز را تحلیل ببرد و به یــادآوردن و تمرکز گرفتن را
دچار مشکل کند.
انتی هیســتامین ها و قرص های خواب به حافظه
صدمــه وارد مــی کننــد .همچنیــن برخــی انواع
قرص هــای کاهش کلســترول خون تــا حدودی
حالت گیجی و کــم کاری حافظــه را در بر خواهند
داشت.خوشــبختانه زمانیکــه مصــرف دارو را
متوقف کنید مشــکالت حافظه هــم از بین خواهد
رفت.
در طول بارداری و پس از آن ممکن اســت فعالیت
مغز کمی دچار تغییرات شــود .بعضی از خانم های
بــاردار مــی گویند که حافظه شــان کمــی درحین
بــارداری ضعیف عمل می کند امــا تحقیقات هنوز
صحــت این مســئله را تاییــد نکرده اند چــرا که در
آزمایشــاتی که بــر روی حافظه خانم هــای باردار
انجام شد مشــخص شد که در طول بارداری و پس
از ان حافظه خانم ها کمی ضعیفتر از قبل عمل می
کند که احتمال می رود فشــار و استرسی که در این
دوران به خانم ها وارد می شود سبب ضعیف شدن
حافظه شان می شود.
کلــم بروکلــی بــرای تقویــت حافظه مفید اســت.
سبزیجات برگدار سبز مثل اسفناج و یا کلم بروکلی
برای قلب و حافظه بســیار مفید اســت .افرادی که
این ســبزیجات را مــی خورند خیلــی دیرتر حافظه
شان را ازدست می دهند .غذاهایی که فولیک اسید
فراوان دارند مانند عدس ،نخود و حبوبات می توانند
به تقویت حافظه کمک زیادی بکنند.ماهی به دلیل
داشــتن امگا  3فراوان  ،به مغز کمــک زیادی می
کند .بازی هــای فکری،خواندن ،بازی های تخته
ای،آالت موسیقی ،رقصیدن ،ورزش کردن ،زوال
عقل را کاهش می دهند.

چرایی بروز بیماری در بهار
تسنیم-علیاکبرصادقیانکارشناس
طبسنتیگفت:اگربرحسبمزاج،
فصل بهار را بررسی کنیم ،این فصل
در کیفیتهای چهارگانه که گرمی،
سردی،تریوخشکیاست،معتدل
استوشیخالرئیسابنسینااینفصل
را معتدل میداند نه گرم و َتر .در افراد
دارایمزاجگرموتریابعضیازافرادگرموخشکهاباعث
ایجاد دمل ،زخم ،جوش ،خارش ،ورم حلق ،درد چشم،
خونریزیبینی،سردرد،خونریزیریه،اسهالخونی،تب
همراه با آبریزش بینی و خارج شدن خون همراه با سرفه

در فصل بهار افزایش مییابد که این
بیماریها بیشتر در کودکان بهدلیل
اینکه مزاج ســن آنها گر م و تر اســت
بروزمیکند.ویافزود:وچوندراین
فصل مواد بلغمى در بیماران بلغمى
تحریکمىشود،بیماریهاىسکته،
فلجودردمفاصلپدیدمیآید.بروزاین
بیماریهابهاینعلتنیستکهفصلبهاربهذاتخودش
موجببیماریمیشود،بلکهبروزبیماریهابهدلیلپخته
شدنفضوالتاست؛دفعفضوالتکارطبیعتبدناست
وموجبتقویتبدنمیشود.

چرا نباید جگر مرغ مصرف کرد؟
شفاآنالین-سیدضیاالدینمظهری
متخصص تغذیــه گفــت :آلودگی
محیطــی ،آلودگی آبهــا و دریاها
و فلــزات ســنگین ماننــد ســرب و
جیوه در منابع غذایــی ما وجود دارد؛
مرغداریهــا هــم از ایــن موضوع
مستثنی نیســتند زیرا سالمت مرغ
رابطهمستقیمیباتغذیهآندارد.سربفلزیسمیاست
کهباعثبیشفعالیواضطرابمیشودوکشندهاست؛
در آبــی که میخوریم یا هوایی که استشــمام می کنیم.
وی افزود :سرب به وسیله باران روی تمام منابع غذایی

از جمله صیفیجــات و محصوالت
گیاهیتهنشینشدهوواردبدنانسان
میشود و تاثیرات ناخوشایندی را بر
بدن میگذارد .بدن انسان تا حدودی
فلزات ســنگین را در جگر نگهداری
یا انباشته میکند اما فلزات سنگین
به آسانی از بدن انســان دفع نشده و
انباشته میشوند ،وقتی اندازه آن به میزان مسمومیت
رسید آثار خود را در رفتار ،مغز و عملکرد سیستم ایمنی ما
خواهد گذاشت .به هیچ وجه نباید جگر مرغ مصرف کرد
زیراآلودگیآننسبتبهدیگراعضایمرغبیشتراست.

آیا داروهای تاریخ مصرف گذشته اثر معکوس دارند؟
دانستنیهای در مورد داروهای باقیمانده در منزل

همه ما گاهی مجبور شــدهایم سری به قوطی قرصی که مدتهاست در قفسه
داروهــا جا خوش کرده بزنیم .مدتهــا بود نیازی به آن پیدا نکــرده بودید ،اما
اکنون به هر دلیلی ،الزمش دارید و به سراغش میروید و متوجه میشوید تاریخ
مصرفش به پایان رســیده .آیا مصرف این دارو مضر است؟ ارگ مضر است ،چه
خطری دارند؟
به اعتقاد جف مک کالســکی ،سرپرســت و ســخنگوی داروخانــه کلینیک
تخصصی مرکز ســامت هریس واقع در انجمن داروســازان تگزاس امریکا،
مصــرف داروهایی که تاریخ مصــرف آنها به پایان رســیده از دو جنبه مهم قابل
بررسیست .او به هافینگتون پست میگوید که تاریخ انقضا ،زمان احتمالی فساد
ترکیبات دارویی است و همچنین زمان از دست رفتن تاثیرات دارو.
دارویی که تاریخ مصرف آن به پایان رسیده شاید نتیجه معکوسی نداشته باشد،
اما خطر بزرگی محسوب میشود .تاثیر داروهایی که بدون نسخه از داروخانهها
دریافت میکنید ،آنچنان که تصور میکنید کاهش نمییابد ،اما تاثیر داروهایی
که ویژه بیماریهای خاص هستند را تصور کنید؛ بیماری قلبی یا دیابت،
مصرف این نوع داروها نقشی حیاتی در کنترل بیماری بازی
میکند .وی خاطر نشان میکند که مصرف مقدار
کمتر دارو ممکن است بالفاصله منجر به
بروز عواقب ناخوشایندی شود.
دکتر جنیفر آدامز ،ســخنگوی
انجمن داروسازان امریکا
معتقــد اســت :نحوه
جبران ایــن کمبود،
خطرات خودش را
به همراه خواهد
داشــت .فرض
بر این اســت
کــه داروی
تاریخ مصرف
گذشته فقط
 ٪۹۰موثــر
باشــد ،امــا
برخی از بیماران
تصور میکنند که
مصرف دو یا سه عدد
ِ
قرص تاریــخ مصرف
گذشــته خطری نــدارد و
جبران این کمبود است .شما
متوجه نخواهید شد که چه میزان
دارو مصرف کردهاید ،در حالی که شاید
خیلی بیش از حد مجاز بوده و جنبه خطرناک
این نوع داروها همین است.
ســازمان غذا و داروی امریکا( )FDAالزم میداند که ترکیب
فعال دارو بین  ۹۰تا  ٪۱۱۰از زمان ذکر شــده بر روی برچســب دارو برای
مدت مدیدی حفظ شــود .به گفته مک کالسکی برخی قرصها و کپسولها
تاریخ مصرف طوالنیتری دارند ،حتــی برخی از آنها را میتوان برای مدت ۵
سال در قفسههای داروخانه نگهداری نمود .امکان نگهداری طوالنی مدت
داروهای مایع و یا تزریقی مانند انسولین وجود ندارد ،برخی ازآنتیبیوتیکها
نیز ظرف مدت کمتــر از  ۱۰تا  ۱۴روز خاصیت و تاثیرگذاری خود را از دســت

میدهند .داروســازان محصوالت خود را با اســتفاده از امکانات ویژهای ،به
طور مرتب بازبینی میکنند تا اثبات شود که تاثیر و خواص یک دارو چه مدت
باقی میماند.
دکتر لی کانترل ،مدیر مرکز نظارت بر کنترل سموم دارویی در کالیفرنیا و استاد
دانشــگاه کالیفرنیاســت که رهبری گروه تحقیقاتی در زمینه بررســی خواص
داروهایی که تاریخ مصرف آنها به اتمام رســیده را بر عهده داشــت .یافتههای
آنان در ســال  ۲۰۱۲در مجله اینترنتی درمان به روش غیرجراحی منتشر شد،
و نتایج بســیار نویدبخش بود .کانترل به هافینگتن پست گفت“ :به طور کلی،
اکثر داروها محتویات ترکیبات فعال و خواص موثر موجود را حفظ میکنند”.
امــا این تحقیقات برای بررســی امنیت یا تاثیر داروهای تاریخ مصرف گذشــته
طراحی نشده بود و او هشدار میدهد که محتویات و روکش داروها را بررسی نکرده
اســت .وی اضافه
میکند که:

کامال سالم باقی
“شــاید هم
بمانند ،اما هنوز هیچ شخصی به مطالعه آنها نپرداخته است”.
وی خاطرنشان میکند که تغییر تاریخ انقضای دارویی امری کامال بیسابقه
نیســت .دســتور کار افزایش عمر مفید دارویی ،حلقه اتصال بین ســازمان
اســتحکامات و ســازمان غذا و داروســت ،که قصــد دارند تاریــخ انقضای

برخی از داروهایی که امکان نگهداری آنها در شــرایطی خاص وجود دارد را
افزایش دهند تا از میزان هزینه جایگزینی این داروهای قابل حفظ کاســته
شود .کانترل میگوید“ :دســتاندرکاران قدرتمندی که خواهان افزایش
عمر مفید برخی داروها و ادامه این روند هســتند ،پیش از این نیز بر این باور
بودند که حتی داروهایی که تاریخ مصرف آنها به پایان رســیده ،خاصیتشان
پابرجاســت .احتماال تاریخی که روی دارو میبینید بیشــترین زمان ممکن
است“ .
کانترل میگوید :نظر به اینکه هیچ یک از داروسازان ،پزشکان متخصص و نه
حتی کارشناسان داروخانه سالمت و تاثیرگذاری این داروها را تضمین نمیکنند،
پس این بستگی به تصمیم شما دارد که از داروی تاریخ مصرف گذشته استفاده
کنید یا خیر .اما شــاید گاهی بهترین انتخاب ،خالص شــدن از شر این داروها
باشد .نه تنها از این جنبه که شاید برای ســامت شما مضر باشد ،بلکه به طور
خاص به این دلیل که آنها حاوی مواد مخدرند و شــما هم که نمیخواهید این
داروها به دست کسی بیافتد.
ســازمان غــذا و دارو ،نحوه خالص شــدن از ایــن داروها را در
وبسایتش با جزئیات شرح داده است .اما آدم عاقل
این مثــل را آویزه گــوش خود میکنــد :مهرو
مومــش کنیــد ،بیمصرفش کنیــد و در
سطل زباله بیاندازید .داروها را ترجیحا
درون یک تکه کاغذ یا پالســتیک
بپیچیــد و بیمصرفش کنید،
مثال بــا فروبردن بســته در
آب یا تفالــه قهوه یا ظرف
غذای گربه خانگیتان،
حقیقتــا باید همین کار
را انجــام دهید! بعد از
مهرو موم کردن بسته
دارو و انجــام یکــی
از ایــن روشهــا ،به
راحتی آن را در ســطل
زبالــه بیاندازید .برخی
تصــور میکننــد که اگر
داروها را درون دستشویی
ریخته و ســیفون را بکشــید
کفایت میکند امــا همین کار
ممکن اســت یک ســری عواقب
غیرعمــد بــه همــراهآورد ،از جملــه
آلودگیهای محیطی! البته سازمان غذا
و دارو لیســت داروهایی که میتوان با کشیدن
سیفون از شــر آنها خالص شــد را هم اعالم نموده
است .برخی از داروخانهها هم پیشــنهاد میکنند که برای
خالص شدن ازشــر داروهایی که اصال مصرف نکردهاید ،آنها را به
داروخانه پس بدهید.
مک کالسکی پیشنهاد میکند“ :ضمنا با تغییری بسیار کوچک میتوانید عمر
مفید داروهای خود را افزایش دهید :از نگهداشتن داروها در حمام خودداری
کنید .رطوبت فراوان و دمای باال در واقع موجب فســاد زودتر داروها میشود.
داروهای خود را در معرض بخار حمام قرار ندهید و در عوض در کشوهای باالیی
آشپزخانه نگه دارید که هم خشکتر و هم خنکترند”.

پنجره

کنترل وزن با آب

چند راهکار برای افزایش امکان بارداری

نگذارید تلفن همراه به ستون فقراتتان آسیب بزند

ایسنا -در این مطالعه که به بررسی عادات رژیم غذایی بیش از  18هزار و  300بزرگسال آمریکایی
پرداخته شــده آمده اســت :در افرادی که میزان نوشــیدن آب را افزایش دادهاند جذب کالری
دریافتی روزانه بدنشان یک درصد کاهش یافته و همچنین میزان مصرف چربی اشباع شده،
مواد قندی ،نمک و کلســترول در آنان پایینتر بوده اســت .افرادی که مصرف آب آشامیدنی را
یک تا سه لیوان در روز افزایش میدهند ،میزان جذب مجموع انرژی و نمک در آنان کاهش
یافته است .همچنین مقدار مصرف مواد قندی آنان پنج تا  18گرم کمتر بوده است.
در این مطالعه از افراد درخواست شد در مدت دو روز هر نوع نوشیدنی و خوراکی مصرف کرده
بودند اطالع دهند که پس از جمعآوری اطالعات مربوط به میزان آب شهری مصرفی مشخص
شــد افزایش یک درصدی مصرف روزانه آب شهری میزان کالری مصرفی را کاهش میدهد.
همچنین از مقدار دریافتی نوشیدنیهای حاوی قند ،چربی ،نمک و کلسترول کاسته میشود.

شفا آنالین -شیر ،نخود و لوبیا از جمله مواد غذایی قلیایی هستند که قدرت باروری شما را افزایش
میدهند .در مقابل ،مواد غذایی اسیدی همچون گوشت و چای قدرت باروری را کاهش میدهند.
برای افزایش امکان بارداری با مشورت پزشک مکملهای فولیک اسید را به وعدههای غذاییتان
اضافه کنید .به کمک یک پزشــک متخصص پیگیری کنید که به چه علت باردار نمیشــوید.
برای افزایش امکان بارداری زمان تخمکگذاری خود را از طریق بررســی افزایش دمای بدن
تشخیص دهید .عالوه بر این زمان شروع و آغاز دورههای ماهیانه نیز در بارداری نقش مهمی
را ایفا میکند .به منظور افزایش امکان بارداری دور قهوه ،چای ســیاه ،شــکالت مواد مخدر،
مواد روانگردان و اســتعمال دخانیات خط بکشــید .متناســب بودن و انجام فعالیتهای بدنی
مکــرر و منظم امکان بــارداری را افزایش میدهد .چربیهای اضافی موجود در بدن موجب به
هم خوردن زمان تخمکگذاری و دوران ماهیانه است که بر قدرت باروری تاثیر منفی میگذارد.

باشــگاه خبرنگاران جوان -اســتفاده از وسایل ارتباطی هوشــمند فناوری است که بسیاری از
مشــکالت را حل کرده است و موجب تســهیل ارتباطات شده است .صرف نظر از مزایای این
وسایل هوشمند از جمله گوشیهای همراه و رایانهها ،این وسایل میتوانند آسیبهای شدیدی
را به بدن به خصوص ستون فقرات وارد کنند .استفاده طوالنی مدت از وسایل هوشمند ارتباطی
و خیره شدنهای مداوم به آنها سبب گردندرد ،سردرد ،شانه درد و از همه مهمتر آسیبهای
جدی به ســتون فقرات میشــود که دلیل آن حالت نشستن و استفاده شما از این وسایل است
که موجب ناراحتی ماهیچهها و استخوانهای بدن میشود .برای کاهش و مهار آسیبهای
فیزیکی این وســایل هوشــمند در ابتدا سعی کنید هنگام اســتفاده از آنها به جای پایین نگه
داشــتن گردنتان ،آن وســیله را تا روبهروی چشمانتان باال بیاورید .به این فکر نکنید که ممکن
است در این حالت دیگران به شما بخندند ،سالمتیتان از همه چیز مهمتر است.

نوکر وزارت ورزش نیستم
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واکنش شدید کیومرث هاشمی به اختالفات با وزارت ورزش و گودرزی
نشست خبری کیومرث هاشمی برای بررسی وضعیت کاروان اعزامی به المپیک
ریو در محل کمیته ملی المپیک برگزار شد.
رئیس کمیته ملی المپیک در ابتدای نشست بیان کرد :حضور در المپیک ریو و
موفقیت در آن کار سختی است اما نشدنی نیست .وظیفه ذاتی کمیته المپیک
پاسداری از ارزش های منشور المپیک است و کار اجرایی آن توسط فدراسیون
ها انجام می شود .کمیته المپیک باید از ارزش های فدراسیون ها حمایت کند
و ما قهرمان محور و فدراســیون محور هســتیم .اگر مشکالتی فدراسیون ها
دارند باید صادقانه بگویند .اگر قهرمانان ما نباشــند ما به لحاظ وجودی نقشی
دیگر نمی توانیم داشته باشیم .از این لحاظ می گوییم قهرمان محور هستیم.
باید مدافع حق قهرمانان و فدراسیون ها باشیم
او ادامــه داد :بهترین های دنیا در المپیک حضور دارنــد و باید توجه زیادی به
قهرمانان و فدراسیون ها داشته باشیم و مدافع حق آنها باشیم چون آنها اصل
در ورزش هستند.
رییس کمیته ملــی المپیک همچنین گفــت :در  15دوره بازی های المپیک
حضور داشــتیم یعنی از المپیک  1948لندن تا المپیک  .2012در این حضور
 15دوره ای توانستیم  60مدال کسب کنیم .کشوری مانند مجارستان با وجود
مشــابه بودن شــرایط اما  10برابر ما مدال گرفته که دلیل آن سرمایه گذاری بر
روی رشته های پایه و پرمدال است.
او ادامــه داد 8 :دوره از حضور ما در المپیک قبــل از انقالب بوده که  29مدال
گرفته ایم و در هفت دوره بعد از انقالب  31مدال به دســت آورده ایم .در هفت
دوره فقــط مدال طال گرفته ایم .کــه از آن  2دوره قبل از انقالب و  5دوره بعد از
انقالب بوده است .قبل از انقالب در دو رشته کشتی و وزنه برداری مدال داشته
ایم اما بعد از انقالب ضمن حفظ این دو رشته ،رشته های تکواندو و دوومیدانی
را نیز اضافه کرده ایم.
هاشــمی ادامه داد 63.3 :در صد مدال های بعد از انقالب به وســیله کشتی
به دست آمده است .ســهم وزنه برداری  26.6درصد ،دوومیدانی  1.6درصد
و تکواندو  8.3درصد است .هشــت مدال طال کشتی 5 ،طال وزنه برداری و 2
مدال طال تکواندو گرفته است.
کار برای فدراسیون ها سخت شده است
وی همچنین گفت :این دوره از ســخت ترین سال های ورزش از لحاظ منابع
مالی بوده اســت و کار برای فدراســیون ها ســخت شــده بود .ما در دو فاز گام
برداشــتیم؛ یکی کسب سهمیه و دیگری توجه به رشــته های مدال آور و رشته
هایی که امکان کســب مدال برایشان وجود داشته اســت .در حال حاضر 32
ســهمیه کســب کرده ایم .در برخی رشــته ها مانند بوکس و تنیس روی میز به
لحاظ ســهمیه زیاد نگرانی نداریم .در والیبال اگر مشــکلی پیش نیاید به گفته
رییس فدراسیون سهمیه را می گیریم اما در بخش مدال آوری کار بسیار سخت
و سنگین است.
کمکی از دستمان برای فدراسیونها بر نمی آید ،حداقل
اذیتشان نکنیم
رییس کمیتــه ملی المپیک بــا بیان اینکه تشــخیص رتبــه در المپیک کار
ســختی اســت ،تصریح کرد :کار مطالعاتی انجام شــده بر این اساس است
که از المپیک ســیدنی تا لندن میانگین رتبه های اول تــا چهلم را گرفتیم و
کشــوری که رتبه دهم را داشــته به طور میانگین  8.5مدال گرفته است .ما
اگر مثال  5مدال طال بگیریم بر روی رتبه پانزدهم می توانیم حســاب کنیم.
با توجه به ظرفیتمان کســب این تعداد مدال نشــدنی نیســت 5 .ماه حیاتی
برای ورزش کشــور و حضور موفق در المپیک داریم .هر عاملی باعث شود
فدراسیونها و قهرمانان آسیب ببینند ،در کسب مدال و رتبه نقش دارد و باید
پاسخگو باشــد .با پول ندادن ها و کنار نگذاشــتن های اختالفات شخصی
فدراســیون ها در سخت ترین شــرایط کار می کنند و شــهادت می دهم که
فدراســیون ها به جهات مختلف مظلومانه کار می کنند و باید آنها را حمایت
کنیم .اگر کمکی از دســتمان بر نمی آید نباید اذیتشان کنیم و باید احساس
کنند مســئوالن ورزش در کنارشان هستند و در کنارشان هستیم در غیر این
صورت کار سخت می شود.
توجه نشود شاید نتایج المپیک پکن تکرار شود
او ادامه داد :قضاوت در بحث تعداد و نوع مدال خیلی ســخت است زیرا تعداد
سهمیه ها مشخص نیســت و یا نفرات مشخص نیســتند .اما میتوانم بگویم
ظرفیت مــدال آوری از نظر رنگ مدال تا شــش مدال وجود دارد اما مشــروط
به اینکه حمایت شــوند .انــدازه اعتباراتی که به فدراســیونها میدهیم اندازه
یک فدراســیون در کشور قطر نیست .ما چاره ای نداریم جز اینکه از فداسیونها
حمایت کنیم .وقتی ســهم مدال آوری در کشــتی و وزنه بــرداری را می بینیم
طبیعی اســت که باید به آنها توجه بیشــتری شود .در رشــته های تیراندازی و
بوکس امکان کســب مــدال آن هم از نــوع خوش رنگش داریــم .حتی جودو
که کســب ســهمیه نکرده اســت .در بخش بانوان که انشــاءالله دو سهمیه
مــی گیریم امکان کســب مدال دارند و چــرا نباید از آنها حمایت شــود .اگر در
این عرصه توجه نشــود شــاید نتایج المپیک پکن تکرار شــود و این موضوع را
هشدار می دهم.

خبر آخر

بودجه ندهند کاروان ساحلی به بازیهای جهانی
اعزام نمی شود
هاشــمی در مورد بودجه نیز گفت :نزدیک  35میلیارد تومان به فدراسیون ها
و پارالمپیک بودجه داده ایم .ما در دو ردیف اعتبار می گیریم که ردیف اصلی
و متفرقه است اما هنوز  25درصد اعتبارات خود را نگرفته ایم .ما از بودجه ای
درخواســت کرده بودیم نصف آن را در نظر گرفته بودند و شش میلیارد را هنوز
دریافت نکرده ایم .برای بودجه ســال آینده  113میلیارد تومان در خواســت
کرده ایم زیرا ســال المپیک است و اگر داده نشود بر روی بحث کاری اثر می
گذارد امــا آنچه در الیحه آمده  53میلیارد اســت .البته درخواســت کردیم تا
پایان ســال  30میلیارد بدهند تا به فدراســیون ها کمک کنیم .در نظر داریم
اگر بودجه کامل را بدهند کاروان ســاحلی را اعــزام کنیم در غیر این صورت
بدون تعارف کاروان ساحلی اعزام نمی شود .برای المپیک مجبوریم سیاست
ها را نیز تغییر دهیم.
هاشمی در پاسخ به این پرسش که آیا رفتن به نهاد ریاست جمهور برای کمک به
بحث کاروان المپیک نتیجهای در بر داشته است ،خاط ر نشان کرد :جهانگیری
تنها معاون اولی است که تاکنون سه بار به مراسمهای ورزشی آمده است و قرار
است که جلسهای با حضور او ،روسای فدراسیونها و پیشکسوتان داشته باشیم.
قرار است در این جلسه هم گودرزی نیز حضور داشته باشد و منتظر هستیم که
وزیر ورزش و جوانان موافقت کند.
هاشــمی در مورد نامه به جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز گفت :تغییر
اساســنامه قبل از المپیک لندن منجر به تعلیق فوتبال شــد .یک سال قبل از
المپیک لندن نیز از ســوی فدراسیون هایی مثل قایقرانی ،تیر و کمان و کمیته
بین المللی المپیک صحبت شد که باید اساسنامه فدراسیون های ملی کشورها
بر گرفته از اساسنامه تخصصی باشد ،البته با درنظر گرفتن منافع ملی .همچنین
نباید متحدالشکل باشد .در اساســنامه برکناری نباید باشد و استعفا نیز باید در
مجمع عمومی مطرح شود و رییس مجمع رییس فدراسیون است اما مهمترین
موضوع اساسنامه تخصصی برای هر رشته است.
به ما خرده می گیرند چرا موضوع را رسانه ای کرده اید
وی ادامه داد :وزارت ورزش نشســت هایی را برگزار کرد که اساسنامه اصالح
شــود .اصل حرکت خوب بود اما دیدیم اساسنامه به سمت متحد الشکل شدن
دارد می رود .هفت بار مکاتبه کردیم .به ما خرده می گیرند چرا موضوع را رسانه
ای کرده اید .نامه ای با امضای شــهنازی درباره نــگاه های کمیته بین المللی
المپیک فرستادیم اما دوباره توجهی نشد .اگر به معاون رئیس جمهور نامه زدم
وظیفه ذاتی ما است.
اگر کمیته ملی المپیک نامحرم است پس چه کسی
محرم است؟
هاشــمی همچنین گفت :خبری به ما رسید که نامه ای
به هیات دولت رفته که من اصال آن را ندیدم .بخشی از
محتوای آن را متوجه شدم و وقتی به کمیسیون ها رفته
بود متوجه شــدم .هفت بار نامه زده بودیم که برای تعییر
اساســنامه نظر ما را هم بگیرید .حتی از برخی روســای
فدراسیون ها ســوال کردم که آنها نیز از تغییر اساسنامه
بی اطالع بودند .همین اساسنامه که مالک عمل هست
نیز رعایت نشده بود .برخی می گویند دنبال این
هســتیم فدراســیون ها زیر نظر کمیته
بیایند در حالی که معتقدیم فدراسیون
ها باید اســتقالل داشــته باشــند.
در دنیــا خیلــی از فدراســیون ها
توسط دولت حمایت می شوند اما
چارچوب ها نیز رعایت میشود.
اگــر من به عنــوان کمیته ملی
المپیک نامحرمم چه کســی
محرم است .من اشتباه کردم
جلوی یک فاجعــه بزرگ را
گرفتم؟
نوکر وزارت ورزش
نیستم
رییــس کمیتــه ملی
المپیک در پاســخ به
این پرسش که آیا در
صورت تصویب آن
بند مــورد بحث در
اساسنامه احتمال
تعلیــق ایــران از
المپیــک وجــود
دارد گفــت :ایــن
بدبینانهتریــن حالت

اینستوگرافی

اختالف شخصی ندارم
هاشمی در پاسخ به این پرســش که منشا اختالفات را کجا می داند؟ گفت:
من اختالف شــخصی ندارم .بهتریــن تصمیم برای من این اســت به میز و
صندلی ام بچسبم و آرامش داشته باشــم اما عزت انسان و مسئولیتش کجا
رفته است .یک تصمیم اشــتباه حتی کوچک هم باشد بعدها میبینیم چقدر
به ورزش آسیب می زند .به فدراسیون ها گفته ایم به موضوع ورود پیدا نکنند.
از طرفی اگر به فدراسیون تفهیم شود که به آن اعتمادی نیست این دغدغه
را دارم که نمی توانم برنامه ریزی بلند مدت داشــته باشــم و این کار بر روی
عملکردها اثر می گذارد .حتی ممکن است شرایطی برای یک فدراسیون در
آســتانه المپیک به وجود آید که ما را غافلگیر کند.رئیس کمیته ملی المپیک
همچنیــن گفت :من از گودرزی خواهش کردم طبق آیین نامه ســه نماینده
از روسای فدراسیون ها در جلسات شــورای برون مرزی باید باشند اما االن
آنها را حذف کردهاند .گفته ایــم حداقل آیین نامه را اصالح کنند .یا گفته ایم
شــورای عالی دوپینگ را تشــکیل دهند و می شــود آنجا برخی موضوعات
محرمانه را مطرح کرد.
رسول خادم چکیده ورزش است و دغدغه اش را گفته
هاشمی درباره ی نامه رسول خادم به رئیس جمهور نیز گفت :من خادم را ندیدم
 .خادم چکیده ورزش است و دغدغه اش را گفته و تا کی باید به سراغ من بیاید .با
نوع ادبیاتی که به کار برده خواسته بگوید نگران هستیم و زنگ خطرها رو روشن
شده و باید نگران باشــید .خادم آبرویش را گذاشته است.وی همچنین گفت:
با در نظر گرفتن دغدغه های دولت تغییر اساســنامه کار ســختی نیست و می
شود خیلی کارها را انجام داد اما نه با عبارات خشن .کمیته ملی المپیک اعالم
آمادگی میکند در نوشتن اساســنامه به فدراسیون ها کمک کند.او با اشاره به
نامه مازیار ناظمی گفت :این حرف کار غیر کارشناســی اســت .ماده  52و 53
اساسنامه ،اختیارات مالی را می دهد نه موارد دیگر.
در  24مرداد اساسنامه فدراسیون فوتبال از
موصوبات جلسه هیات دولت بود
هاشــمی در مورد اساســنامه فدراســیون فوتبــال نیز گفت:
فوتبال تعلیق شد و پس از آن اساسنامه نوشته شد .علت تعلیق
فوتبال ما در آن زمان این بود که ســه ســال متوالــی نامه زده
بودند اساسنامه اصالح شود .اساســنامه توسط کمیته انتقالی
نوشته شد و یک تهدید به فرصت تبدیل شد.هاشمی ادامه داد:
دو نگاه در آن زمان وجود داشــت؛ یکی برگرفته از فیفا بود
که طبق آن گفته میشــد نیازی به تصویب
در هیات وزیران نیست اما فکر کردیم
نیاز اســت و در تاریــخ  30تیر  86با
امضــای رییس ســازمان تربیت
بدنی وقــت بــه داودی معاون
رییس جمهور داده می شــود.
بعــد از اینکــه اساســنامه به
تصویب فیفا رسید به سازمان
تربیــت بدنــی داده شــد و از
طریق کانال معاونت حقوقی
به معاون اول رییس جمهور
داده شــد .و او نیــز گفت در
کمیسیون فرهنگی مطرح
شود .محمد شیخ السالمی
دبیر کمیسیون فرهنگی نیز
نامه را بــه افرادی مثل قروه
ای و متکــی ارســال کرد و
رونوشــتی به سازمان تربیت
بدنی دادند .در ســال  92که
دولــت تغییر می کنــد در 24
مرداد اساســنامه فدراسیون
فوتبــال از موصوبات جلســه
هیــات دولت بــود و در پایگاه
خبری نهاد ریاست جمهوری
نیز گذاشته شد.

ورزش

تور بکام
برای مسی و زالتان

بازیکــن اســطوره ای فوتبــال انگلســتان در نظر
دارد لیونل مســی و زالتــان ابراهیموویــچ را به تیم
میامــی یونایتد ببــرد .هافبــک پیشــین تیم های
منچســتریونایتد و رئال مادرید در نظر دارد مهاجم
آرژانتینــی بارســلونا را به تیم میامــی یوناتید آمریکا
در  MLSببــرد .بــکام در نظر دارد با پیشــنهادی
اغواکننده ،دارنده پنج تــوپ طالی برترین بازیکن
جهان را برای پیوســتن به این تیم آمریکایی متقاعد
کند .مســی در  ۳۳۷بازی برای بارســلونا  ۳۰۵گل
به ثمر رســانده اســت و بعید به نظر می رسد باشگاه
اسپانیایی به این بازیکن اجازه جدایی دهد با این حال
بکام تالش می کند تا این مهاجم را به فوتبال آمریکا
ببرد .البته زالتان ابراهیموویچ هم در فهرست بکام
قــرار دارد .این دو زمانی در پاریســن ژرمن همبازی
یکدیگر بوده اند.

پیروزی ارزشمند لستر سیتی
در زمین واتفورد

تیم فوتبــال لســتر ســیتی در هفته بیســت و نهم
رقابتهای لیگ برتر انگلیس برابر واتفورد به پیروزی
رســید .تیم های فوتبال واتفورد و لستر سیتی شنبه
شــب در چارچــوب هفته بیســت و نهم لیــگ برتر
انگلیس برابر هم صــف آرایی کردند که این دیدار را
تیم لستر سیتی با حســاب یک بر صفر به سود خود
پایان داد .رباض محــرز در دقیقه  ۵۶زننده تنها گل
این دیدار بود .لستر سیتی که از توقف مدعیان شهر
لندن در روز شنبه نهایت بهره را برده است با این برد
 ۶۰امتیازی شــد و ضمن مســتحکم تر کرد جایگاه
خود در صدر جــدول ،فاصله اش را بــا تاتنهام به ۵
امتیاز رساند .این تیم با آرسنال ،تیم سوم جدول هم
 ۸امتیاز فاصله دارد.

در چه صورت بازبینی صحنه
در فوتبال اعمال می شود؟

فدراســیون بین المللی فوتبال ،فیفا ،در نظر دارد
طرح بازبینی صحنه های مشــکوک را در دســتور
کار قرار دهد اما اکنون ســوال اینجاست که کدام
صحنه ها مورد بازبینی واقع می شــوند .در جلســه
ای کــه روز گذشــته در کاردیــف ولز برگزار شــد،
تصمیم بر این شد که برای جلوگیری از اشتباهات
داوری ،تصاویر مشــکوک از طریــق ویدیو بازبینی
شــوند .جیانی اینفانتینو ،رئیس فیفا ،در خصوص
این طــرح اظهار کرد :ما امــروز تصمیمی تاریخی
برای فوتبال اتخــاذ کرده ایم .بــرای اتخاذ چنین
تصمیمــی به حرف هــواداران ،بازیکنان ،و جامعه
فوتبال گوش سپرده ایم و خرد جمعی را مد نظر قرار
داده ایم .نمی توانیم چشــمانمان را بر روی آینده و
فناوری ببندیم البته این بدین معنی نیســت که این
فنــاوری حتما جواب دهد .این یک دگرگونی بزرگ
اســت و ما در مرحله آزمایش هســتیم .باید خیلی
مراقب باشــیم چراکه این فناوری برای مراقبت از
فوتبال می آید.
اکنون ســوال اینجاســت که بازبینــی صحنه های
فوتبال در چه مواردی اعمال می شود.
 -1برای مشــخص شــدن اینکه توپ از خط دروازه
رد شده یا خیر.
 -2برای مشخص شــدن تصمیمات صحیح اخراج
بازیکنان.
 -3برای مشخص شدن خطاهای پنالتی.
 -4برای مشخص شدن اشتباهات هویتی بازیکنان.

چهره روز

داستان تکرای حاجی مایلی و اوین!

دادگان :شرایط مهیا باشد
در انتخابات شرکت میکنم
محمد دادگان در پاســخ به این سوال که آیا بنا دارد
در انتخابات فدراســیون کاندیدا شود ،گفت :یک
صحبت کلی در این زمینه دارم و آن اینکه به نظرم
اگر کسی بخواهد کاندیدا شود باید یکسری شرایط
را داشته باشد.
اگر شرایط بخواهد مثل االن باشد خب خود آقای
کفاشــیان هســتند .به نظرم کســی بایــد بیاید که
مســئوالن او را حمایت کنند و رسانهها و مردم هم
پشــت او باشــند یعنی با حضور او مردم خوشحال
شــوند و رســانهها و مســئوالن هــم از او حمایت
الزم را داشــته باشــند .اگــر ایــن اتفــاق رخ دهد
کاندیدا میشــوم ولی هنوز این شرایط ایجاد نشده
است.

است که انشاءالله کار به چنین مواردی کشیده نمیشود.
او ادامــه داد :اگر حرف دل فدراســیون ها و ورزش را می زنم کار بدی اســت؟
دوستان من باید ناراحت شوند؟ اگر من مطلع نمی شدم و این بند تصویب می شد
چه اتفاقی می افتاد؟ آیین نامه هیات های استانی را بخوانید ببینید چه وظایفی
دارند .من دولتی هستم اما نوکر وزارت ورزش نیستم و معیارهایی که می گویند
این نهادها دولتی هســتند را قبول ندارم .از طرفی این تصمیم به دولت آسیب
می زند .تدبیر این است کار جمعی کنیم و این نیست که هاشمی فکر کند فقط
خودش می فهمد .او گفت  :گفته میشود دارند مورد پیشنهادی را تصویب می
کنند که البته بعید می دانم.

مسابقات اسکی قهرمانی
تحت عنوان جام شهدای
نیروهای مسلح در دو
رشته آلپاین و بیاتلون صبح
امروزیکشنبه در پیست اسکی
شمشک برگزار شد.

7

حمد مایلیکهن نسبت به صحبتهای علی کفاشیان به شدت واکنش نشان داد.
پس از آنکه علی کفاشیان خبر شکایت فدراسیون فوتبال علیه مایلیکهن را تایید
بود در حاشیه
کرد مدیر فنی سابق تیم امید که به شدت از این مساله ناراحت
مراسم تقدیر از داوران فوتبال بانوان ،مصاحبه
کفاشــیان با خبرنــگاران را قطع کرد و رو به
رییس فدراســیون فوتبــال ،گفت :من
آمدهام که مرا به اوین ببری! تو چه کاره
هستی که بخواهی با من برخورد کنی.
پــس از این موضوع افــراد حاضر در
ســالن او را از این محل دور کردند اما
در حالیکه سالن را ترک میکرد گفت:
من هم باید کیروشــی شوم تا شرایط
به نفع من باشد.

دل در ِبر من زنده برای غم توست
بیگانهی خلق و آشنای غم توست
لطفی است که میکند غمت با دل من
ور نه دل تنگ من چه جای غم توست؟
(موالنا جاللالدین بلخی ،قرن هفتم ،رباعیات)
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از آنهمه دیروز  /بازخوانی تاریخ

نان داغ کباب داغ  /تازههای نشر

هنرمندی که بیوضو دست به ساز نمیزد

ازچکناواریانتاشهابحسینیدرمراسمرونمایی

احمد عبادی متولد سال  ،۱۲۸۵از  ۷سالگی مشق سه تار را
یاوهیچشباهتی
نزدپدرشمیرزاعبداللهشروعکرد.نوازندگ 
بهنوازندههایهمدورهاشکهاکثرًاشاگردمیرزاعبداللهبودند
نداشــت و با نوازندگی قدما متفاوت بود .او در دورهای که سه
تار به خاطر حجم کم به خلوت افراد رفته و در غبار فراموشی
فرو رفته بود این ساز را در رادیو معرفی کرد .عبادی در نواختن
سهتاردارایسبکوشیوهایمخصوصبهخودبودکهکمتر
کسیتوانستهازعهدهتقلیدآنبرآید.عدهایسبکخاصساز
زدناورامربوطبهامکاناتووسایلصدابرداریزمانویمیدانند.مضرابهایتکسیمودومضرابها
ازمشخصههایبارزسبکویهستند.ازدیگرشاخصههایسازاستادبداههنوازیهایزیباوویبرههای
طوالنی و گلیساندوهای به موقع و زیبا که به ساز استاد زیباییهای خاصی بخشیده .از کارهایی که او در
نوازندگی سهتار ایجاد کرد ،ابداع کوکهای مختلف در سه تار است که در آلبوم کوک سه تار آنها را عرضه
کردهاســت .احمد عبادی مدتها در وزارت پیشه و هنر به تدریس و تحقیق در موسیقی ایرانی و سه تار
پرداخت و در جهت معرفی موسیقی ملی ایران کنسرتهای متعددی در داخل و خارج از کشور از جمله
فرانسه،ایتالیا،آلمانواتریشداشتکهمورداستقبالهنردوستانواقعشدهاست.اودررادیونیزفعالیت
میکرد و صفحهها و کاستهای زیادی ضبط کرده از جمله صفحه آواز شور همراه رضاقلیمیرزا ظلی و
همچنین تکنوازیها و بداهه نوازیها و همراهی با نوازندگان و خوانندگان مختلف .همنوازیهای او با
غالمحسین بنان و محمدرضا شجریان آثاری ماندگار در قالب برنامه گلها به جا گذاشتهاست .عبادی
فردی معتقد و متدین بود ،قبل از ساز زدن وضو میگرفت و در روزهای عزاداری و درگذشت امامان شیعه
دست به ساز نمیزد .استاد احمد عبادی  17اسفند  ۱۳۷۱درگذشت.

مسعود جعفری جوزانی نویسنده کتاب «کوروش کبیر» در مراسم رونمایی از این اثر گفت :ملت
بزرگ ایران نشان داده است که هیچ وقت ناامید نمیشود؛ کوروش به فرهنگ و زبان مردم احترام
میگذاشت .مراســم رونمایی از کتاب فیلمنامه «کوروش کبیر» به نویسندگی «مسعود جعفری
جوزانی» و با پژوهشــگری «فتحاللــه جعفری جوزانی» و دکتر «عبدالکریم یونســی» ،با حضور
تعدادی از هنرمندان سرشــناس موسیقی ،تئاتر و سینمای کشــور و تعدادی از شخصیتهای
برجســته فرهنگی و هنری از جمله لوریس چکنواریان ،دکتر مجید تفرشــی ،علیرضا رئیسیان،
فتحالله جعفری جوزانی ،دکتر عبدالکریم یونســی ،شــهاب حســینی ،صدیــق تعریف ،مجید
درخشانی ،سحر جعفری جوزانی ،نیوشا ضیغمی ،مهندس کاوه پوری ،ناصر شفق ،مجید پازوکی،
ناهید توسلی ،نیما جعفری جوزانی ،سمیه نجومی ،ماهچهره خلیلی ،سیاوش چراغیپور ،مجید
خدایی ،آرش نصیری ،نصرآبادی ،بزرگی و ...و همچنین تعداد کثیری از عالقهمندان به کتاب
و کتابخوانی  14اسفند در شهر کتاب الف برگزار شد.
در این نشست «مسعود جعفری جوزانی» نویسنده کتاب فیلمنامه «کوروش کبیر» گفت :دوست
داشــتم این مراســم در جایی برگزار شــود که بوی کتاب بدهد ،این در حالی است که بسیاری از
دوستان پیشــنهاد برگزاری آن را در سالنهای بزرگ داده بودند اما من فکر کردم که این محل،
بهترین جا برای برگزاری چنین مراســمی است .ملت بزرگ ایران نشان داده است که هیچ وقت
ناامید نمیشــود ،زمانیکه درباره کوروش حرف میزنیم هرچند مســتندات ناقصی درباره او در
تاریخ وجود دارد ،اما میتوانیم با تمام وجود این شــخصیت را حس کنیم .زمانی که ســاخت این
فیلم آغاز شود ،دو کتاب بعدی این مجموعه نیز منتشر میشود.
پروفسور سید «حسن امین» گفت :بسیار احساس مباهات و افتخار میکنم که کتاب بسیار ارزنده

خودزنی  /محیط زیست

«کورش کبیر» نوشته مسعود جعفری جوزانی منتشر شد

سوت پایان

«کوروش کبیر» نوشته «مسعود جعفری جوزانی» این
کارگردان مؤثر و تأثیرگذار را خواندم و قصد داشــتم که
منحصرا راجع به نقد و نظر در اینجا سخن بگویم و چون
ً
زمان کوتاه اســت فقط به دو نکته اشاره میکنم؛ یکی
اینکه ادبیات داستانی در ایران پیشینه بسیار سنگینی
دارد و هر چند که فیلمنامه نویســی بــه این معنا جدید
اســت اما ادبیات داستانی ما ســابقه زیادی دارد و اگر
کتاب «کوروش کبیر» یکی از بهترین آثاری اســت که
کورش کبیر
به عقیده من به عنوان کتاب فیلمنامه تاریخی نوشــته
مسعود جعفری جوزانی
شده اســت یک پشــتوانه عظیمی از دوران اشکانیان
انتشارات تریتا
و هخامنشــیان تا به امــروز دارد .دوم اینکه افالطون
ادبیات هنر نمایش و ادبیات داســتانی را به دو بخش
تقسیم میکند که قســمتی از آن محاکات است و این
همان بخشــی که استاد جعفری جوزانی عزیز آن را در
این کتاب انجام دادهاند.
در بخشی از مراسم رونمایی از کتاب فیلمنامه «کوروش
کبیر» به نویسندگی «مسعود جعفری جوزانی» دکتر «روزبه زرینکوب» گفت :وقتی صحبت از
نام کوروش باشد ،ایرانیان ناخودآ گاه شیفته خواهند شد .یکی از پرسشهای مهم این است که
اساسا چرا کوروش را باید شناخت .او را باید شناخت چون از الزامات فهم و درک هویت ایرانی در
ً
روزگار ما است .وقتی از هویت ایران صحبت میکنیم ،میفهمیم از مجموعهای سخن میگوییم
که تاریخ عظیمی پشت آن است .شــاید فقط کشورهایی چون چین ،مصر ،یونان و ایتالیا بتوانند
هم طراز با فرهنگ ما از لحاظ قدمت باشند.

گردش روزگار برعکس است

 ٣٧فلز خطرناک در گرد و غباری که از عراق میآید
باد که از غرب میوزد ،برای ســاکنان غرب و جنوب غربی کشــور ،خبرهای خوبــی ندارد .میهمانی
ناخوانده با خود آورده که زندگی را در خوزستان ،ایالم و کرمانشاه فلج میکند .سایهاش چند روزی بر سر
استانهای غربی و جنوب غرب کشور میماند و آنهایی که نفسشان تنگ شده و باال نمیآید را به مراکز
درمانیمیفرستد.دویاسهسالیمیشودکهاینمیهمانناخواندهکهمرزراپشتسرمیگذاردوسالمت
ساکنانغربیکشورراتهدیدمیکند،خبرسازشدهاست.بهگفتهمژگانصوابیاصفهانی،فوقدکترای
سمشناسیمحیطزیستازدانشگاهمیشیگانآمریکا«،خاکعراقوگردوغباریکهازآنبلندمیشود
به  ٣٧فلز خطرناک آلوده است .این فلزات عامل بیماریهای مختلفی ازجمله بیماریهای عصبی و
ســرطان هستند و در عراق تولد نوزادانی را که ناهنجاری جسمی و عصبی دارند ،افزایش داده است».
در ســالهای اخیر ،این خبرها از سوی رسانههای مختلفی منتشر شده که نشان از جدی بودن تهدید
سالمتی ساکنان این بخش از خاورمیانه با گرد و غباری دارد که میراث جنگ و ناامنی در عراق است.
این ناامنیها اجرای برنامههای مقابله با گرد و غبار را هم به تعویق انداخته ،آنطور که رئیس سازمان
حفاظت محیطزیســت میگوید« :بهدلیل ناامنی در کشور عراق امکان اجرای طرحهای مقابله با
آلودگی هوا وجود ندارد» و اســتانهای غربی و جنوب غربی کشور باید با تهدید سالمتیشان با گرد
و غبارهای عراقی بســازند .همانهایی که حاال به گفته استاد دانشگاه بصره به سرب ،نیل و کادیوم
آلودهاند .وصال فخری در حاشیه نخستین همایش بینالمللی گرد و غبار در اهواز ،با تاکید بر اینکه
طوفانهای گرد و غبار بیابانهای بصره آلوده به فلزات سنگین است ،گفت« :یک تیم تحقیقاتی از
دانشگاه بصره گرد و غبار ناشی از منطقه شعیبه در جنوب این استان را مورد مطالعه قرار داده است».
او با اشــاره به نمونهگیری از گرد و غبار در این منطقه و تحلیل دادهها ادامه داد« :در بررســی میزان
و کیفیت این پدیده به این نتیجه رســیدیم که گرد و غبار حاوی فلزات سنگین همچون سرب ،نیل و
کادیوم اســت ».به گفته او ،برخی مواقع میزان این عناصر از حد استاندارد تجاوز میکند و در برخی
مواقع نیز کمتر از حد مجاز است.
او با یادآوری اینکه مناطق رمیله و شعیبه از مناطق بیابانی در جنوب بصره است که گرد و غبار ناشی از
آنها استان بصره را تحتتاثیر قرار میدهد ،گفت« :در خوزستان حدود ١٠سال است که آثار پدیده گرد
و غبار مشاهده میشود و عالج آن آغاز شده ،اما در عراق بیش از ١٠سال است که این پدیده شروع
شده است .طوفانهای گرد و غبار پس از خشک شدن تاالبهای عراق روزبهروز شدت گرفته است».
او با بیان اینکه استان بصره از غرب متصل به بیابانهای خشک و وسیعی است ،ادامه داد« :گرد و
غبار به یکی از مشکالت اساسی در این منطقه تبدیل شده و بیماریهای بسیاری را برای ساکنان آن
بهوجود آورده است ».به گزارش خوز نیوز ،براساس این گزارش ،خوزستان از اوایل دهه  ٨٠درگیر پدیده
گرد و غبار است که این پدید ه سالبهسال شدیدتر میشود .به گفته کارشناسان ،کانونهای گرد و غبار
عراق بیشترین تاثیر را در تولید پدیده ریزگرد در خوزستان دارند .در سالهای گذشته آلوده بودن گرد
و غبارهایی که از عراق نشأت میگیرد به فلزات سنگین و عناصر رادیواکتیو بارها مطرح شده است.

در آستانه نوروز آمار تخلفات رانندگان بیشتر میشود!

طرح :بهروز فیروزی

با کاروان حله  /اخبار هنر

مقبره «لطفعلی خان زند» یا انبار فرش!؟

نمایشگاه معماری معاصر ایران در توکیو

یک ســال پیش ســاماندهی قبر شمشــیرزن دالور
مشــرقزمین را آغاز کردند تا شــاید پس از ســالها
بیتوجهی« ،لطفعلیخان زنــد» قدری روی خوش
ببیند ،اما با وجود گذشت این زمان ،حاال قبر او انبار
فرش «امامزاده زید» در قلب بازار تهران است.
دربــاره وضعیت مقبره او تا همین چند دهه گذشــته
اطالعاتی در دســت نبود ،اما از زمانیکه این مقبره
کشف شــد و عکسها به عنوان اسناد تاریخی مورد
توجه قرار گرفت ،تا امروز وضعیت این مقبره آنطور که باید به ســامان نبوده است .یکروز انبار
سنگهای قدیمی امامزاده و یک روز در بیتوجهی کامل و حاال هم انبار فرش! هرچند از سال
گذشــته کار مرمت و ساماندهی قبر آغاز شــده بود ،اما امروز در کنار مقبر ه «لطفعلیخان زند»
فرشهای امامزاده را انبار کردهاند.
البته نباید باال بردن مقبره لطفعلیخان را از سطح اصلی فراموش کرد .مقبرهای که تا چند سال
گذشته در ســطح زمین قرار داشــت ،حاال با توجه به عکسها به نظر میرسد ،قبر او از سطح
باالتر قرار گرفته و رویش را سنگ مرمر جدید نصب کردهاند .آن هم سنگ قبر چنین شخصیت
تاریخی که اگر این شهرت او را هم از یاد ببریم ،قرار گرفتن آن در دو مجموعه بزرگتر یعنی بازار
تاریخی تهران و امامزاده زید را نباید فراموش کرد .این روزها فقط تابلوی باالی سر در مقبرهی
کوچک اوســت که زائران امامزاده زید را چند لحظهای مبهوت قبر او میکند و این یعنی هیچ
گردشگری اجازه ورود به آرامگاه لطفعلی خان زند را ندارد.

نمایشــگاه معمــاری معاصر ایران به منظور توســعه
فعالیتهــای فرهنگی با کشــورهای پیشــرفته در
کشور ژاپن برگزار میشود .در شرایطی که طراحان و
معماران ایرانی برای حضور در پانزدهمین دوساالنه
معماری ونیز آماده میشــوند ،تعامــات حاصل از
حضور در دورههای پیشین این رویداد همچنان ادامه
دارد .یکی از این برنامهها برگزاری نمایشگاه معماری
معاصر ایران در توکیو است که در روزهای آغازین سال
 1395برگزار خواهد شد .طی متنی که در این خصوص در وبسایت اتوود منتشر شده ،مهرداد
زواره محمدی مدیر این نمایشــگاه گفته است :این نمایشگاه در راســتای توسعه فعالیتهای
فرهنگی با محوریت معماری در کشورهای پیشرفته در قالب برگزاری نمایشگاه ،ارائه سخنرانی،
ک گذاشتن تجربیات طراحی و اجرا و ...و در ادامه نمایشگاه معماری ایران در بینال هنر
به اشترا 
ونیز سال  2015برگزار میشود .نمایشگاه معماری ایران در کشور ژاپن را جامعه مهندسان معمار
ایران ،موسسه مقاومسازیایران در برابرزلزله،انجمن معمارانژاپن و دانشگاه فوجی برنامهریزی
کردهاند .او همچنین افزوده است :این برنامه عالوه بر برگزاری نمایشگاه معماری معاصر ایران،
سخنرانی و گفتوگوی مشترک معماران ایران و ژاپن و بازدید از دفاتر معماران سرشناس ژاپنی
(تویو ایتو ،سانا ،پروفسور ایدا ،ریچی میاکه و  )...و پروژههای آنها و همچنین بازدید از کارخانجات
مهم صنعتی ژاپن (میتسوبیشــی و تویوتا) و ارتباط با دانشگاهها و مراکز علمی و معماری معتبر
(دانشگاه فوجی ،دانشگاه توکیو و موسسه معماری ژاپن) را نیز به همراه خواهد داشت.

یادداشت روز

سبزه ،سبز کنیم یا نه؟!

عبــاس محمدی | بعض کارهای ما کنشــگران محیط زیســت ،مصــداق ضربالمثل «گم
کردن ســوراخ دعا» اســت! نمونهاش ،ماجرای پویش (کمپین) ســبزی نوروزی است که از
چند هفته پیش در تلگرام و تارنماها پخش میشــود .مبلغان این پویش میگویند که با درست
کردن ســبزهی نوروزی ،میلیونها کیلو غالت و میلیاردها لیتر آب هدر میرود .برای مثال،
در یکی از تارنماهای محیط زیســتی آمده است که «هر کیلو بذر حبوبات برای تبدیل شدن به
ســبزه نیاز به  1500لیتر آب دارد ،و با این حساب ســاالنه چهار تا شش میلیارد لیتر آب برای
کاشت سبزه عید هدر میدهیم».
اینکه روز به روز حساســیت همگانی نســبت به معضل کمبود آب ،بیشــتر و بیشتر میشود و
بســیاری از مردم در پی یافتن راههایی برای رویارویی با این مشکل هستند ،به طور کلی بسیار
خوب است .اما ،بهتر آن اســت که ببینیم مشکل را از کجا میتوان بهتر حل کرد؛ برای مثال
(بی آنکه بپردازیم به هدررفت آب در کشــاورزی و صنعت و شــبکه آب شــهری که رقمهایی

نجومی اســت) اگر هر ایرانی ،در ســال فقط یک کیلوگرم گوشــت کمتر مصــرف کند یا یک
کیلوگرم از دورریز برنج خود بکاهد ،یا از خرید گلهای شــاخهبریده خودداری کند ،چند برابر
بیشــتر از آب مصرفی برای درست کردن ســبزه نوروزی ،در مصرف آب و انرژی صرفهجویی
خواهد کرد.
به نظر نمیرسد هر خانواده ،برای درســت کردن سبزه نوروزی به بیش از حدود صد گرم غله
(گندم ،جو )...،نیاز داشته باشد .با توجه به رقم تقریبی کمتر از بیست میلیون خانوار در کشور،
و میزان آب برای تولید صد گرم غله (حدود  100لیتر) و دو ســه لیتر دیگری که برای آبیاری
ســبزهها الزم است ،کل آب مصرفی برای ســبزههای نوروزی نمیتواند (یا نباید) بیش از دو
میلیون مترمکعب (دو میلیارد لیتر) باشد .این مقدار ،برابر با یک هزارم درصد کل آب واقعی و
مجازی مصرفی کشور در سال (بیش از دویست میلیارد مترمکعب) یعنی در واقع هیچ است!
با مصرف این آب ناچیز ،یک سنت زیبا را پاس میداریم ،زیبایی سادهای را به خانه میآوریم،

بچههامان با رویش گیاه آشنا میشوند ،سفره هفت سین را صفا میدهیم ،و روحیه میگیریم.
البته ،این هم فکر خوبی اســت که مثال ســبزیهایی بکاریم که پس از نــوروز بتوانیم آنها را
بخوریم ،یا بذر درختانی را بکاریم و بعد آنها را به باغ و باغچه (اگر جا داشــته باشــد) منتقل
کنیم (نه به طبیعت که میتواند دخالت نابجا در محیط زیســت باشد).
در چند ســال گذشــته تبلیغ نخریــدن ماهی قرمز ســفره نــوروزی هم به یک مســاله برای
دوســتداران طبیعت بدل شده اســت .دلیل اصلی که در این مورد مطرح شده ،این است که
نباید ماهیان را در ُتنگ کوچک آزرد .در مقابل ،عدهای هم میگویند که با توجه به شهرنشین
شدن بیشــتر مردم و قطع نســبی ارتباط آنان با طبیعت ،وجود این ماهیان میتواند بهانهای
برای آشنا شــدن مردم ،بهویژه کودکان و نوجوانان ،با طبیعت باشد و بهتر است به جای نفی
این رسم ،شــیوه نگهداری درســت ماهیان و فراهم ســاختن محیطی مناسب برای آنها را
آموزش دهیم.

